
קורס מרכזי רפתות
מחזור ראשון הסתיים בפקולטה לחקלאות ˆ 14

איך לשקם פרה
 לאחר המלטה

22 ■

גם רפתן
וגם שוחט

40 ■

גידול בר-קיימא של 
בקר לבשר

52 ■

2012 פברואר  והחלב   הבקר  לענף  עיתון 



הרפת והחלב פברואר 2012 6

קורא יקר

והחלב, פברואר 2012 לענף הבקר  עיתון 

 עורך עמי רוז’נסקי 052-6052073 
  amiruz@gmail.com   

 מנהלת מחלקת "הירוקים"
   עדנה זיו 052-6052070 

 מנהל עיתון "הרפת והחלב" מקבוצת "הירוקים"
   יורם טביבי 052-2773132 

 עריכה לשונית והגהה עלי קדם
 עיצוב ועריכה גרפית שרה ראובן 
 גרפיקה מודעות אלונה שלייפק

  יועצי פרסום דניאלה גבאי,
   נעמה שלו,יעקב קניאל, גילה סבן,

   לירון אטיאס, יוסי גזית
 ע. הפקה לירון אטיאס

 הפקה דניאלה גבאי
 טל’ 03-5632547, 03-5638728 

 e-mail: kav_daf@maariv.co.il 

HAREFET VEHACHALAV
 Magazine for The beef and dairy
industry of Israel
February 2012
Publisher: Zman Maariv
Editor: Ami Ruzansky
 E-mail: amiruz@gmail.com
Adress: 2 Carlebach St.,
P.O. Box 20010
Tel Aviv 61200
 Israel

כל הרשימות והמאמרים המתפרסמים ב”הרפת והחלב” הם 
באחריות הכותבים. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות 

כוונת  את  לבלום  שוב  הצליחו  הרפתנים 
ענף  של  בחוסנו  לפגוע  ישראל  ממשלת 
ניסתה  שהממשלה  אחרי  בישראל,  החלב 
להחזיר לדיון את המלצות ועדת קדמי לענף 

החלב.
אם ההמלצות הללו יתקבלו חלילה, הענף 
היא  הכוונה  הגנה.  כל  ללא  ליבוא  ייחשף 
מהלך   ,20% בכ-  החלב  מחיר  את  להוריד 
שיגרום לסגירתן של כ- 350 רפתות ברחבי 
קטנות  ברפתות  מדובר  כשבעיקר  ישראל, 

־בפריפריה,” אומר שייקה דרורי, מנכ”ל מו
עצת החלב.

הפרדוקס הוא שכל פעולות הממשלה לא 
אבל  ומוצריו,  החלב  במחירי  לירידה  יגרמו 

ענף הרפת ייפגע קשות, מסביר דרורי. 
הסיבה שמחירם של מוצרי החלב לא יירד 
יופחת מחיר המטרה אותו  לצרכן, גם אם 

יהיה  לא  שאיש  היא  הרפתנים,  מקבלים 
עלויות  אחרי  לעקוב  ירצה  לא  וגם  מסוגל 

־האמת אותן ישלמו יבואני המוצרים המיו
באים מחו”ל. 

יהיה  קשה  גם  יקטן  הרפתות  כשמספר 
־לספק די חלב בעונת הקיץ, והמחסור שיי

ווצר במוצרים טריים, בהם גם גבינות קוטג’ 
למשל, יגרום בסופו של דבר דווקא לעליית 

מחירים. 
גורמים  החליטו  ברורה  בלתי  “מסיבה 
בג”צ,  פסיקת  את  במודע  להפר  בממשלה 
את  קדמי  ועדת  תסכם  בטרם  כי  שקבעה 
לשולחן  העניין  יובא  ובטרם  המלצותיה, 
הממשלה, יתקיים שימוע ל”מועצת החלב” 
למעשה,  לחלב”.  בקר  מגדלי  ו”התאחדות 
בנושא  ולדון  לחזור  הממשלה  כוונת  עצם 
בחזקת  כבר  היא  השימוע,  התקיים  בטרם 

בזיון הבג”צ. התחושה היא שחלק מהשרים 
פופוליסטית,  בצורה  להתנהג  ממשיכים 

־במקום בצורה עניינית,” אומר דרורי בתשו
בה לשאלה מתי להערכתו יתקיים השימוע 
עדיין  כי  החלב,  מוצעת  מנכ”ל  הזה משיב 

לא נקבע תאריך לשימוע.

לקוראים  מודה  אני  גיליון,  בכל  וכמו 
את  ומזמין  וחוזר  החמות  תגובותיהם  על 
ולכתוב  חדשים  רעיונות  להציע  הקוראים, 

־ל”הרפת והחלב”. אפשר ליצור קשר בטל
מכתבים  לשלוח  או   ,052-6052073 פון 
הכתובת:  פי  על  אלקטרוני  בדואר  וחומר 

.amiruz@gmail.com

בברכה, עמי רוז’נסקי
עורך “הרפת והחלב”
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סיכום
שנת החלב 2011 

על ענף החלב הישראלי עברו השנה סדרה של אירועים בעוצמה שלא חווה כמותה מזה 
שנים. “2011 תיזכר בענף החלב עוד שנים רבות,” אומר שייקה דרורי, מנכ”ל מועצת החלב, 

בשיחה שאנו מקיימים לסיכום שנת החלב שחלפה

| כתב: עמי רוז'נסקי | 

ספק,  אין  והתהפוכות,  המאבקים  מכל 
השלמת  היה  ביותר  המשמעותי  שהאירוע 
מלאכת החקיקה והעברת “חוק תכנון משק 

החלב” בכנסת. 
“החוק מספק לרפתנים, ולכלל העוסקים 
בעיקר  יותר,  ומוצקה  יציבה  קרקע  בענף, 
בהיבט המשפטי, לעוד שנים רבות.” אומר 
“כשעסקנו  מוסיף:  הוא  ומיד  שייקה, 
כמה  בדעתנו  העלנו  לא  אפילו  בחקיקה, 
לנו,  מספק  שהחוק  להגנות  נזדקק  מהר 
ב-  לתוקפו  נכנס  אפילו  שהוא  לפני  עוד 
במאבקי  לצידנו  עמד  החוק   .6.10.2011
פרשת משבר הקוטג’, ובתוצאות דיוני ועדת 

קדמי שבאו בעקבותיו. 
ישראל  להניח שממשלת  יש  החוק,  ללא 
מרחיקי  שינויים  בקלות  די  מבצעת  היתה 
החלב,  ענף  לטובת  היו  לא  והם  לכת, 
מעיר דרורי: “די אם אצטט את דברי ראובן 
בביקור שערך  הכנסת, שאמר  יו”ר  ריבלין, 
ברפת במושב עזריקם, כי גם אם הממשלה 
החלב  בענף  שיפגעו  שינויים  על  תמליץ 
את  תקבל  שהכנסת  בטוח  לא  וברפתנים, 
ההמלצות הללו, וכל זאת בזכות החוק שרק 

התקבל לאחרונה.” 

איחוד אמיתי של הכוחות 
בענף

של  בעיצומו  כזכור  פרץ  הקוטג’  משבר 
כנס בנושא מעלי גרה, שהתקיים בירושלים 
ביוני האחרון. “לאור ההתפתחויות ודחיסות 
האירועים זה נשמע אולי רחוק, אבל כולנו 
זוכרים, כי משבר הקוטג’ הכניס את הענף 
אומר  מאוד,”  וייצרי  מאוד  מורכב  למאבק 
מנכ”ל מועצת החלב. “עם תחילת המאבק 
הצבנו לעצמו מספר מטרות, כשהראשונה 
ייפגע  לא  שענף  לכך,  לדאוג  היתה  שבהן 
האדום,  שהקו  הייתה  הכוונה  אסטרטגית. 
העיקריים  המרכיבים  על  השמירה  כלומר 
המכסות,  המטרה,  מחיר   – שהם  בחוק 
הקשר של החקלאים והקשר עם הצרכנים 
יכול לומר, כי עד  יישמר. לשמחתנו אני   -

שייקה דרורי

יו"ר הכנסת רובי ריבלין ויו"ר ועדת הכלכלה כרמל שאמה-הכהן, מנסים לחלוב פרות בעזריקם



9 הרפת והחלב פברואר 2012

כה הצלחנו במשימה. אם כי ברור לגמרי,כי 
צפויים לנו עוד מאבקים בעתיד.”

שייקה אומר, כי המאבק שניהל הענף היה 
על עצם קיומו, והצלחתו היתה תוצאה של 
איחוד אמיתי בין כל הכוחות המרכיבים את 
הענף. “לאורך כל הדרך הקפדנו, שלא להניח 
לאיש להכניס טריז ביננו, או לנהוג בשיטת 
הפרד ומשול. זאת, על אף המאמצים מצד 
אומר  לא  זה  כן.  לעשות  גורמים  מיני  כל 
שאין מחלוקות בענף, קיימים הבדלי גישות 
בין היצרנים למחלבות, בין המחלבות לבין 
כולנו  המאבק  לאורך  אבל  ועוד.  עצמן 
בצד,  הללו  המחלוקות  את  להניח  השכלנו 

ועל כך ראוי הענף להערכה.” 
המיוחד  מעמדה  ביטוי  לידי  בא  גם  כאן 
נציגי  כידוע  חברים  בה  החלב  מועצת  של 
המחלבות  נציגי  של  לצידם  הרפתנים, 
היתה  המשבר  “תקופת  הצרכנים.  ונציגי 
עבורנו גם תקופת לימוד. נוכחנו לדעת, כי 
הציבור אינו שוטה, ו יודע היטב להבדיל בין 
הרפתנים, שאליהם ניסו מלמעלה גלגל את 
והכוונה  אשם,  שבאמת  מי  לבין  האשמה 
הישירות  האחריות  שהן  השיווק,  לרשתות 

להגדלת פער התיווך.”
שהתרחש  משמעות  בעל  אירוע  “עוד 
השנה היה תביעה שהוגשה לבג”צ, בניסיון 
בשלוחת  החלב  בענף  התכנון  את  לפרוץ 
לא  מאוד  היתה  ההתמודדות  העזים.  חלב 
לשמחתנו,  הסתיימה  היא  אך  פשוטה, 
שיש  עמדתנו  את  קיבל  המשפט  כשבית 
כי כל  לנו,  לשמור על התכנון בענף. ברור 
החלטה אחרת היתה בעלת השלכות מידיות 
כך  ובעקבות  כבשים,  חלב  מכסות  על  גם 

גם על ענף חלב הבקר.”

באירופה  במכסות:  עוסקים  כבר  ואם 
מדברים על ביטול משטר המכסות בחלב. 
על  ישפיע  הזה  השינוי  להערכתך  כיצד 
מקבלי ההחלטות במדינה, ועל משק החלב 

הישראלי בכלל?
שייקה צוחק. “לגבי דרג מקבלי ההחלטות, 
באירופה,  שיחול  לשינוי  זקוקים  לא  הם 
של  לגופו  אבל  וידיעות.  מוכרות  דעותיהם 
באירופה,  התכנון  ביטול  תמורת  עניין, 
סובסידיה  למגדלים  ישלמו  הממשלות 
גבוהה מאוד בכל מיני צורות, בדרך ישירה 
כך  כדי  וגם עקיפה. הסבסוד הזה הוא עד 
מרפד את החקלאי, שגם מי שפרש מהענף 
והפסיק לייצר חלב ימשיך לקבל סובסידיה 

למשך שנים רבות. 
“אין ספק שהמצב החדש ישפיע על שוק 
חומרי הגלם החלביים בעולם. ולמי שעדיין 
חלביים  גלם  חומרי  כי  נאמר,  יודע  אינו 
שהם  תעשייתית,  וחמאה  חלב  אבקת  הם 
מוצרים שאפשר לאחסנם בקירור לתקופת 
ככלי  משמש  בהם  הסחר  ממושכת.  זמן 
לוויסות העודפים בעולם. כשהתכנון יוסר, 
מחיר חומר הגלם החלבי יהיה נתון לשינויים 
קיצוניים בהצע ובביקוש, ובין השאר זה גם 
ישפיע עלינו. חשוב לציין, כי לרעיון ביטול 
התכנון באירופה כבר יש אופוזיציה קולנית 

במדינות החברות בשוק המשותף. 

האירופאים  כיצד  לראות  “אפשר 
בוטלו   2006 ב-  השאלה.  עם  מתמודדים 
חלב,  מוצרי  ליצוא  הישירות  הסובסידיות 
וכבר ב- 2008 הן הוחזרו. ברגע שנוצר עודף 
בשוק עולמי, האיחוד האירופי חזר לסבסד 

את היצוא, כדי להגן על החקלאים שלו. 

בישראל  התעשיתיים  מהמפעלים  חלק 
יהיה  מה  מיבוא,  חלבי  גלם  חומר  צורכים 

עליהם? 
המגיע  החלבי  הגלם  מחומר   20% “כ-   
הממתקים.  לתעשיית  מיועד  ארצה 
אי  המכניס  גורם  תמיד  היא  תנודתיות 
שקט, ואף פעם אינה טובה לענף מתוכנן 
עודף  או  עם מחסור,  להתמודד  המתקשה 

קיצוני.”

יצוא גבינת פטה לארה”ב
על אף העובדה שהיתה זאת שנת אירועים 
מאוד דרמטיים בחיי הענף, במועצת בחלב 
שיווק  עם  בסיפוק  השנה  את  מסכמים 
הייצור  גידול  הוא  הצפי   .2.8% ב-  שצמח 

בכ- 2% בשנה בממוצע.
בפני  המלצנו  בצריכה,  הגידול  אף  “על 
מכסת  את  להעלות  שלא  נוקד  השרה 
שלפני  משום  “זאת,  דרורי,  אומר  החלב,” 
בבת  המכסות  את  העלנו  כבר  כשנתיים 
אחת ב- 85 מיליון ליטר, וכמחצית מהכמות 

הזאת אינה מיוצרת בפועל. “

שקיבל  מי  שכל  כדי  עושים,  אתם  מה 
מכסה גם ייצר אותה?

לייצר  מכסות  בעלי  לעודד  “במטרה 
גם  מפעילים  אנחנו  מכסתם  מלוא  את 
במגוון  עזרה  להם  מציעים  כלומר  גזר, 
גם  אנחנו  יותר.  שייצרו  כדי  נושאים  של 
שאם  הזה  במובן  המקל,  את  מפעילים 
אותם יצרנים ימשיכו שלא לייצר את מלוא 

המכסה, היא תגרע מהם.”
בענף הכבשים - אחרי שנים של עודפי יצור 

ועודף שעלה על הביקוש, לראשונה נרשמה 
“הגידול  כבשים.  חלב  מוצרי  בשיווק  עליה 
מייצוא  היתר,  בין  נבע,  בשיווק  המשמעותי 
איפשר  הזה  הגידול  לארה”ב.  פטה  גבינת 
הגדלה במכסות החלב בכמיליון ליטר בשנה. 
ענף העזים – מזה מספר שנים מסתמנת 
עליה בצריכת חלב עזים ומוצריו. “המחלבות 
עזים,  חלב  מוצרי  לייצור  נכנסו  הגדולות 
ולכן גם בענף העזים העלינו את המכסות 
כי  מעריכים,  אנחנו  ליטר.  מיליון   2.5 ב- 
בענפי הצאן יגדל הייצור באופן משמעותי 
מועצת  מנכ”ל  אומר  הקרובות.”  בשנים 
החלב ומסכם – “כפי שכבר אמרתי בפתח 
הדברים, שנת 2011 היתה ללא ספק שנה 

שענף החלב יזכור עוד שנים רבות.”

חקלאים מפגינים בצמח. צילום: עמי רוז'נסקי
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סגר שנתיים בענף הצאן
עמי עמיצור, שנקרא לפני שנתיים אל הדגל כ”מנהל תחום הצאן במועצת החלב”, הולך 
הביתה. הוא הצליח לצמצם את מלאי גבינות הצאן, אך לא להתגבר על הפערים והמחלוקות 

בין שלושת ארגוני המגדלים

| כתב: עמי רוז'נסקי | 

גדול  אינו  ועזים(  )כבשים  הצאן  ענף 
העובדה  את  משנה  זה  אין  אבל  במיוחד, 
שפועלים בו שלושה ארגוני מגדלים, שאם 
אהבה  הרבה   - המעטה  בלשון  להשתמש 
לא שוררת ביניהם. ואין לך נוסחה הרסנית 

דמזאת, כשהאחד מנטרל את השני והתוצ
כל המג היא שפרנסת  דאה הברורה מאוד 

משלושת  לאיזה  חשוב  ולא  נפגעת,  דלים 
הארגונים הם שייכים.

כדי להיחלץ מהמבוי הסתום הזה הוחלט 
במועצת החלב לפנות לעמי עמיצור מכפר 
 130 ובה-  חלב  רפת  בעל  שהוא  יהושע, 
חולבות ועדר עזים לחלב עם 900 אמהות, 
אמהות.   300 ובו-  לבשר  כבשים  עדר  וגם 
פעיל  סמח”ט  )מיל.(  סא”ל  גם  הוא  עמי 

בשריון. 
דכבר אמרו לפני כי אם אתה רוצה שמשי

מה תתבצע באופן יעיל תפנה לאדם עסוק 
מאוד, ולא למי שזמנו בידו. 

מנכ”ל  דרורי,  שייקה   ,2009 ביולי  ואכן, 
וביקש  מועצת החלב, קרא לעמי עמיצור, 
ממנו שיכנס לעובי הקורה. זה קרה אחרי, 

דשכל מאמצי המועצה למצוא נוסחה מחב
רת בין הארגונים עלו בתוהו. 

היתה  לעמי  שהוצע  התפקיד  הגדרת 
חשוב  החלב”.  במועצת  צאן  תחום  “מנהל 
שהעסקתו  כך  על  דובר  מראש  כי  לציין 

תהיה עד לפתרון המשבר. 

מה היה בעצם המנדט שניתן לך?
עמי עמיצור: “לעשות כל מה שניתן כדי 
לפתור את המשבר בענף הכבשים דווקא, 

דהכוונה לעודפי גבינות קשות שנאגרו בו. יי
דצור גבינות קשות היא הדרך היחידה לשמי

כבשים,  מחלב  גלם  חומר  של  בקירור  רה 
לאורך מספר חודשים.”

מי מייצר את הגבינות הללו, ומדוע כדאי 
לו לייצר אותן אם אין להן שוק?

תנו לחברת  מופנה  הענפי  ד“עודף החלב 
בה, היא היצרנית וגם השומרת על המלאים 

הללו במחסני הקירור שלה.”
עמיצור  כשעמי   ,2009 אוגוסט  בחודש   
תנובה  במחסני  היו  כבר  לתפקיד,  נכנס 
למעלה מ- 500 טון גבינות קשות. בחודש 
2011 כשעמי סיים, מלאי העודד  ספטמבר

פים הצטמצם מאוד וירד לכ-150 טון.

אווירה ספוגה רגישות
איזה ענף פגשת כשנכנסת לתפקיד?

בתוך  ומפולג  מסוכסך  בענף  “פגשתי 
עצמו. היריבויות היו במישורים שונים - בין 
קיבוצים  בין  הגדול,  למשק  הקטן  המשק 

סוגים שונים של מוש בין  וגם  דלמושבים, 
דבים. בשורה התחתונה - ללא קברניט ספי

נת הענף לא יכולה לנווט כראוי, והנזק היה 
באמת גדול.”

חקשה להבין, הרי אחרי הכל אנשים מגד
לים כבשים כדי להתפרנס מהן. יש להניח 

חשכל המעורבים בענף כבר יודעים שהירי
בויות רק פוגעות בהם, מדוע לא לאחד את 

השורות?
ראשו  את  ומניד  במרירות  מחייך  עמי 
בהסכמה. מהבעת פניו אפשר להבין שהוא 
בסוגיה  לדיון  להיכנס  רוצה  היה  לא  מאוד 

דהזאת. “אני חייב להודות, וכשנכנסתי לתפ

דקיד הודעתי, כי לא אכניס את ראשי לירי
בויות הללו ולא אצלול לתוכן. היה ברור לי 
שהאווירה ספוגה ברגישות רבה, ובכל זאת 
הצלחתי לעבוד עם כולם. גם הבנתי, כי אף 

דפעם אי אפשר יהיה לרצות את כולם, במיו
חד לא בענף מפולג כזה. 

לנגד עיני עמדה רק העשייה לטובת הענף 
כאמור,  היה,  ביותר  המעיק  הגורם  כולו. 
דחוף  צורך  שהיה  הקשות,  הגבינות  מלאי 

בגו שהיה  בעודף  מדובר  אותו.  דלצמצם 
ענף  של  השנתית  מההכנסה  מחצית  בה 
היום,  ירחק  שלא  ברור  די  והיה  הכבשים! 
את  לקלוט  יפסיקו  פשוט  עד שהמחלבות 

דהחלב, מה שהיה גורם בוודאות לסגירת די
רים רבים.”

ובכל זאת, בשוק קטן כמו זה הישראלי, 
חמה כבר אפשר לעשות כדי להיפטר ממל

אים בסדרי גודל כזה?
משולבים  מהלכים  של  בשורה  “פתחנו 
ובמבצעי שיווק, מכירות ופרסום. הפעולה 
הזאת נעשתה במשותף עם חברת תנובה, 

עם השוק הסיטונאי והקמעונאי.”

חקשה להאמין שתנובה, על מערכת השי
ווק המשומנת היטב הידועה שלה, לא ידעה 

לעשות בעצמה את מה שאתה יודע?
שי האיש  את  תמיד  צריך  הדרך  ד“בסוף 

אבל  כזה.  גודל  בסדר  מהלך  ויוביל  קום 
במקביל למהלכים בתחום השיווק, היה גם 
צורך להתאים את המכסות לביקוש בשוק 
המקומי. בשנת 2010 הקטנו את המכסות 
חלב  ליטר  מיליון   7.2 לכ-  מיליון   8.6 מ- 
כבשים. כפי שאתה בוודאי מבין, הענף לא 
המגדלים,  רוב  אבל  הזה.  השינוי  את  אהב 

אני חייב להגיד, הבינו את נחיצותו.”

שיחות של אחד על אחד
לתפקיד,  עמיצור  של  כניסתו  מועד  עד 

רוב הובלת חלב נותב למחלבת תל יוסף.
ד“כשנכנסתי לתפקיד פתחתי במהלך לווי

סות חלוקת החלב בין המחלבות, כדי שגם 
מוצרי  יותר  לייצר  יוכלו  נוספות  מחלבות 
חלב כבשים. גם המהלך הזה תרם להגברת 

עמי עמיצור. צילום: עמי רוז'נסקי
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ההיצע, ואיתו להגברת הביקוש ובעקבותיו 
להגברת הייצור בכ- 7% או 8%.”

העברת  היתה  שננקטה  נוספת  פעולה 
דירים נוספים לייצור חלב מהדרין )כשרות 
מיוחדת(, שהתמורה לליטר בו היא גבוהה 

מסו להגדלה  תרם  הזה  המהלך  גם  דיותר. 
ימת בצריכה. 

ד“במקביל עסקנו בשכנוע המחלבות להי
גבינת  בהם למשל,  למוצרים חדשים,  כנס 
לי  דלת שומן. בתנובה אמרו  פטה כבשים 
ותיקי המחלבות, כי זה שנים שהם לא היו 
עדים להגדלת היצע המוצרים, הם לא זכרו 

דמתי בפעם האחרונה תנובה הוסיפה מוצ
רים חדשים של חלב כבשים לסל שלה. “

איך עשית את זה?
“הכל מתחיל בעבודה של אחד על אחד! 

ועם  קיימתי שיחות עם מנהלי המחלבות, 
אנשי השיווק והמכירות שלהם.”

מועצת  את  ייצגת  העובדה שאתה  האם 
החלב, שהיא גוף רשמי מוכר ולא את אחד 
לך  הפריעה  אולי  או  לך,  עזרה  הארגונים, 

בעבודה?
בגי דווקא  הוא  לי  הגדול שהיה  ד“היתרון 

שה למידע אמין. מידע כזה שמור במועצת 
החלב, אבל גם במחלבות, והן חייבות, על 
פי חוק, לספק אותו למועצה. מזכיר ארגון 
וולונטרי לא בטוח שהיה יכול להגיע למידע 

הזה בכוחות עצמו. “

לא תמיד יש היגיון במאבקים
את  להסיר  הרגע  הגיע  זאת  בכל  עכשיו 

הכפפות, איך היו יחסיך עם שלושת ארגוני 
המגדלים, אני מניח שעבודתך דרשה קשר 

איתם?
ד“עבדתי בעיקר מול שני ארגוני מגדלי הכ

בשים - אגודת הנוקדים והתאחדות מגדלי 
גם  פועל  )בענף  יותר  הגדול  שהוא  הצאן, 
ארגון “עזיזה” של מגדלי העזים(. עבדנו תוך 

שיתוף פעולה.”
מעבר לפן השיווקי עמי עסק גם בתחום 

דההדרכה. “ביחד עם הצוות של ש.ה.מ. יזמ
נו ימי עיון בתחום בריאות העטין, ויום עיון 
גידול.  בממשקי  חדשים  ניסויים  הוצגו  בו 
ניצלתי את הארועים האלה גם כדי למסור 

למגדלים מידע.”

רואים  כשמגדלים  כי  להניח,  מקום  יש 
שיש לענף “בעל בית” והאינטרסים שלהם 
מטופלים, הם אמורים לפחות להסיק מכך 

שכדאי להם לאחד את השורות.
עמי שוב מעלה חיוך עגום על שפתותיו. 
ביתנו”  “ישראל  ממפלגת  לצפות  כמו  “זה 
רוצים  כולם  להתאחד.  “מרץ”  וממפלגת 
משלו.  בדרך  אחד  כל  אבל  העניין,  בטובת 
תמיד  שלא  במאבקים  מדובר  הכל,  אחרי 
מודרכים מטובת העניין, ולא תמיד יש בהם 

היגיון.” 

בתום שתי שנות עבודה במועצה סיימת 
את התפקיד, מדוע בעצם?

לתוצרת  והביקושים  הסתיים  “המשבר 
מכסת  שגם  לכך  שתרמה  עובדה  גדלו, 
החלב לענף הכבשים גדלה. אני מקווה, כי 
2012 תהיה שנה יוצאת מהכלל למגד  שנת

דלים.” 

גבינות צאן, 
התמונה 
להמחשה בלבד
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קורס מרכזי רפתות של 
הפקולטה לחקלאות

תלמידי הקורס שהסתיים לא מכבר רכשו ידע מקצועי  במגוון של תחומים, שיסייעו להם 
לשפר את הישגי הענף עליו הם ממונים. הבוגרים הטריים מרוצים, ומנהלי הקורס כבר 

מפיקים לקחים לקראת המחזורים הבאים

| כתב: עמי רוז'נסקי | 

המחזור ראשון של הקורס השנתי למרכזי 
האחרון.  בינואר  לימודיו  את  סיים  רפתות 
הקורס התנהל במסגרת המחלקת ללימודי 

חוץ של הפקולטה לחקלאות ברחובות. 
מאוד,  מרגש  לאירוע  הפך  הסיום  טקס 
האולם  בחזית  ניצבו  התלמידים   24 כש- 

דלקבלת תעודות הגמר. הבוגרים חזרו הבי
תה ולרפתות עם הרבה יותר ידע, כשרובם 

אף הגישו עבודות גמר, שעברו שיפוט של 
הצוות האקדמי של הקורס.

דד”ר ישראל פלמנבאום הוא המרכז המק
וד”ר צבי רוט מהמחלקה  צועי של הקורס 
לבעלי חיים בפקולטה וחוקר בתחום הרביה 
רוט  ד”ר  הוא המרכז האקדמי של הקורס. 
מציין, כי הלימודים התקיימו אחת לשבוע 
כל התלמידים  הצהרים, שכן  אחר  בשעות 

תמונת מחזור של בוגרי קורס מרכזי רפתות
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דהם אנשים עסוקים מאוד, שעובדים במש
מפגשי  ולכן  שלהם,  ברפתות  מלאה  רה 

הלימוד התפרשו על פני 46 שבועות. 

את  לפתוח  היוזמה  מאחורי  עמד  מה 
הקורס ולמה דווקא עכשיו?

להיות  הופך  הרפת  “ענף  רוט:  צבי  ד”ר 
הנובעת  התובנה  השנים.  עם  יותר  מורכב 
הדרושים  ןהידע  שהכישורים  היא,  מכך 
למנהל הענף אינם רק היכולת לבנות מנה 

נכונה, לחלוב ולנהל צוות. 
לתפקידם  נבחרים  הרפתות  מרכזי  רוב 
בעיקר בשל הוותק והניסיון בעבודה בענף. 
את  מוצא  הניהול,  לתפקיד  שנכנס  מי  אך 

דעצמו ניצב בפני ענף עם מורכבות של תה
ונדרשת ממנו הבנה רחבה וא ייצור,  דליכי 

זה מתחיל  רבים.  בתחומים  פילו מעמיקה 
ונושאים  העדר,  בבריאות  וכלכלה,  בניהול 
להבין  יוכל  הרפת  שמנהל  כדי  וטרינריים, 
הווטרינר  הרופא  את  מלווה  כשהוא  יותר 
המבקר אצלו ברפת. חשוב גם להבין יותר 
של  הרבייה  ומערכת  הפיזיולוגיה  בתחום 
החלב.  ובלוטות  העיכול  במערכת  הפרה, 
מקבל  הרפת  מרכז  דבר,  של  בסופו  שכן 
ועיבוד  ריכוז  פי  על  מקצועיות  החלטות 
של נתונים רבים. כדי לקבל את ההחלטות 
המקצועיות/כלכליות הנכונות, דרוש הרבה 

יותר ידע.” 

להרחבת  לעשות  שיש  המסקנה  האם 
בסיס הידע של המנהל הרפת יצאה מכאן, 

מהאקדמיה, או שהיא עלתה מהשטח?
ד“אני חושב שמדובר בשילוב של שני המר

כיבים שציינת. אנחנו שומעים את הקולות 
העולים מהשטח על הצורך בהרחבת הידע. 
לאיש מהתלמידים שהגיעו לקורס לא היה 

דרקע אקדמי בנושא הרפת, אבל מדובר בא
מנ להיות  רוצים  הם  אם  כי  דנשים שחשו 

להרחיב  עליהם  יותר,  מוצלחים  רפת  הלי 
את בסיס הידע המקצועי. אחרי הכל, כפי 
שכבר ציינתי, מדובר בתפקיד ניהולי מורכב 

מאוד. 
דהנוהג המקובל במשקים הוא שכשמתפ

שמתחתיו  האיש  הרפת,  מנהל  תפקיד  נה 
לתפקיד.  מתמנה  והוותק  הניהול  בסולם 
לא פעם, גם אם מדובר באיש מקצוע טוב 
בידע המקצועי  גם  וחרוץ, הוא לא מצוייד 

הדרוש לנהול הענף.”

שמירת קשר עם האקדמיה
מהמשתתפים  חלק  כי  לציין,  מעניין 
אלא  בפועל  רפתות  מנהלי  אינם  בקורס 
בשלב  הניהול  את  לקבל  העתידים  חברים 

מסוים בעתיד. 
הפקולטה לחקלאות, שהיא מוסד אקדמי, 
אינטראקציה  לקיום  גדולה  מקנה חשיבות 
הניהולי  הדרג  את  המהווים  האנשים  בין 
לבין  החלב,  הענף  של  זה  במקרה  בשטח, 
מעגל,  סגירת  בהחלט  “זאת  האקדמיה. 

דשמשמעותו היא, הידע שנוצר כאן בפקול
טה לחקלאות עובר ליישום בשטח. ייחודה 

דשל הפקולטה לחקלאות הוא בעובדה, שמ
עבר לעיסוק בידע הבסיסי, מתקיים פה גם 
קיום קשר אקדמי  כדי  יישומי, תוך  מחקר 
ליישום  מנותב  הזה  כשהידע  השטח,  עם 

בפועל ברפתות,” אומר ד”ר רוט.

ידע  ישיר  באופן  בפועל  מעבירים  איך 
שנוצר כאן בפקולטה ליישום ברפתות?

כאן  מתקיים  מורכב.  די  הוא  “התהליך 
שה אינדיקציה  לנו  וכשיש  בסיסי,  דמחקר 

ברפת,  מיושם  גם  להיות  יכול  הזה  מחקר 
הפוריות  בתחום  שדה.  לניסויי  עוברים  אז 

מס ברפתות  מתבצעים  הניסויים  דלמשל, 
שלמרכז  לנו  חשוב  כך  משום  וגם  חריות, 
הרפת תהיה מוטיבציה להבין את המחקר, 

אצלו.  קורה  שזה  הראשון  להיות  ולרצות 
התלמידים  בפני  חשפנו  הקורס  במהלך 
באמצעות  הקיץ  פוריות  להגברת  שיטה 
טיפול הורמונלי )ראה כתבה נפרדת בגיליון 
לפיתוח  העבודה  והחלב”(.  “הרפת  של  זה 
דוד  בידי החוקר פרופסור  נעשתה  השיטה 
ייחומים  בסינכרון  עסקנו  ואנוכי.  וולפנזון 

דאינטנסיבי, והצלחנו לשפר את פוריות הס
תיו בתת קבוצה של פרות שנחשפה בקיץ 

שקדם לו לעומס חום. 
 - העת  בכתב  פורסמו  העבודה  תוצאות 

Journal of Dairy Sciences
זאת הפעם  כי  יחודיות,  מדובר בתוצאות 
הראשונה שמוצג פרוטוקול טיפולי המוכן 
לנו,  וחשוב  למעשה,  הלכה  ברפת  ליישום 

העבו מהות  את  יבינו  שלנו  דשהתלמידים 
דה.”

אין  רפת  ניהול  שלצורך  יודעים  אנחנו 
יש  לענף  ידע מהפן האקדמי,  ברכישת  די 
בהתנהלות  יותר  הקשורים  נוספים  צדדים 
“מועצת  אנשי  גם  האם  במדינה,  הענף 
החלב” ו”ההתאחדות” היו מעורבים בקורס 

בדרך כלשהי?
“מועצת החלב וגם ההתאחדות נתנו את 
החסות לקורס ואף תמכו בו. אנשיהם נתנו 
הפתיחה  במעמד  נוכחו  ואף  הרצאות,  בו 

והסיום של הקורס. “

ניהול  לצורך  בלימוד  שמדובר  מאחר 
אקדמי  בלימוד  ופחות  הרפת,  של  מעשי 

חתאורטי, באיזו מידה היתה לתלמידים יכו
לת להשפיע על בחירת החומר הנלמד?

“לפני שפתחנו את הקורס ביצענו סקר בין 
התלמידים על הנושאים המעניינים אותם. 

הנושאים שהועלו בסקר, בח מגוון  דמתוך 
דרנו את אלה שלדעתנו חשובים יותר. בבנ

יית התוכנית חילקנו את הקורס לחטיבות, 
דכשהמיקוד היה באנטומיה, פיזיולוגיה, וט

רינריה, הזנה, פוריות, גידול יונקים, טיפוח 
ומבוא לכלכלה. 

היו  האקדמית  התוכנית  לצד  נוסף  נדבך 
התל הכל,  אחרי  אקטואליה.  קורסי  דגם 

יום עבודה  בתום  ללימודים  מידים מגיעים 
שהתחיל מאוד מוקדם בבוקר ברפת. חלקם 

הגו כמו רמת  רחוקים  דמגיעים ממקומות 
לן, אחרי נסיעה ארוכה מאוד. ההנחה שלנו 
ולשמוע  לשבת  קשה  להם  יהיה  כי  היתה, 
נטו.  אקדמית  תוכנית  שעות  חמש  במשך 
לכן החלטנו, כי בשלוש השעות הראשונות 

דינתנו לימודי יסוד עיוניים בסיסיים, ובשע
תיים האחרונות יעסקו בנושאי אקטואליה, 

דשיש להם כמובן קשר לענף, והכוונה לנע
שה בארץ ובעולם. 

משוב חיובי
 ד”ר ישראל פלמנבאום הרצה על הנעשה 
בעולם. שייקה דרורי, מנכ”ל מועצת החלב, 
כל  הביאו,  המועצה,  כלכלן  תמיר,  ולירון 
אחד מהזווית שלו, את תמונת הענף בארץ. 

ד"ר צבי רוט
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ד”ר תניב רופא, יו”ר מועצת החלב, דיברה 
על מגמות אחרונות בענף בארץ. 

ד“היה לנו חשוב מאוד שדווקא אנשי אקד
מיה ילמדו בקורס. החומרים שנלמדו דומים 
לאלה ששומעים סטודנטים לתואר ראשון 
בפקולטה לחקלאות. כל תלמיד בקורס גם 
נדרש להגיש עבודת גמר, ולכל עבודה כזו 
העבודות  הקורס,  בתום  מנחה.  נקבע  גם 
הללו הוצגו בפני פורום של כל הסטודנטים 
היתה ההצדקה  העבודה  כתיבת  והמרצים. 

דלקבלת תעודת מטעם האוניברסיטה העב
רית של בוגר קורס מנהלי רפתות.

עמדו  אכן  מהסטודנטים  שליש  שני 
רואים  ואנחנו  העבודה,  הגשת  במשימת 
בעצם ההגשה הישג גדול. שופטי העבודות 

היו אנשי האקדמיה. 

ד“קנה המידה האמיתי ביותר למדידת ההצ
לחה של הקורס היה מידת ההשתתפות של 
כשלוקחים  המפגשים.  בכל  הסטודנטים 
ממרחק,  מגיעים  התלמידים  כי  בחשבון, 
זאת  ובכל  הגולן,  צפון  ועד  פארן  ממושב 
הסטודנטים הגיעו למפגשי הלימוד, אפשר 
אותם  עניין  שהקורס  כך  על  מכאן  ללמוד 
בתום  עורכים  שאנחנו  המשוב  גם  מאוד. 

הקורס העיד על כך.”

לפי מה שאני שומע ממך מדובר בעצם 
אחרי  ניהולי,  כך  כל  ולא  מקצועי  בקורס 

למ שנועד  קורס  על  מדברים  אנחנו  חהכל 
נהלי רפתות.

בחלק  אלא  בניהול,  התרכז  לא  “הקורס 
כן  ביקשו  כשהתלמידים  אבל  המקצועי. 
לגעת בנושא הניהול, ערכנו שינוי בתוכנית, 
ושילבנו בה גם מפגש עם יועצת ארגונית, 
שנתנה שלוש שעות לימוד. זה אומנם רק 

דמענה חלקי, וגם המשוב שקיבלנו מהתל
מידים בתום הקורס התייחס לסוגיה הזאת. 

דאנחנו ניקח לתשומת ליבנו את פניית התל
דמידים, כשנכין את התוכנית לקורסים הב

אים.”

מוטיבציה גבוהה לעבודת 
הגמר 

סיגל גולדנר – הרכזת האדמיניסטרטיבית 
של הקורס, ומי שדאגה לכך שהגלגלים יזוזו 

הח כי  מוסרת,  לנו(,  אומרים  )כך  דבקורס 
בקורס  לקיבוצניקים  מושבניקים  בין  לוקה 
 11 כ-  בו  השתתפו  תיק”ו”–  היתה”כמעט 

חברי מושבים ו-10 חברי קיבוצים. 
המחזור הבא של הקורס יפתח לקראת סוף 

והת מדויק(  תאריך  נקבע  לא  )עדיין  דהשנה 
עניינות בו היא רבה. סיגל: “ענף הרפת הוא 
אולי המתקדם ביותר מבחינה טכנולוגית מבין 
ענפי החקלאות, ולכן האנשים מגיעים אלינו 
ללמוד.  וביכולת  בידע  מצויידים  כבר  כשהם 
התלמידים גם מקבלים שעות מעבדה, שהן 
מאוד, שאינו  לימודי משמעותי  כלי  בהעצם 

מקובל בקורסים תקופתיים קצרים במקומות 
אפשר  מקבלים  שאנחנו  מהמשוב  אחרים. 
למנהלי  השנתי  הקורס  מסיימי  כי  ללמוד, 

דרפתות יוצאים מכאן עם תחושה שהם הע
שירו את עולמם המקצועי.

תלמידים  יש  כי  למדנו,  אף  “מהמשובים 
לשנה,  מעבר  ימשך  שהקורס  רוצים  שהיו 
והיו שאמרו כי עצם העובדה שהם נדרשו 

מוטיב בהם  הכניסה  גמר,  עבודת  דלהגיש 
ציה גדולה ושדרגה בעיניהם את ערכו של 
תחושה  לתלמידים  הקנתה  ואף  הקורס, 

מאוד מיוחדת.“ 
שלושה  עם  קשר  ויצרנו  התעצלנו,  לא 

מבוגרי הקורס כדי לקבל מהם התרשמות.
מסילות  של  הרפת  מרכז  מסניק,  אדו 
ובוגר הקורס, הוא איש אנרגטי מאוד. ימים 

דספורים לפני ששוחחנו איתו הוא חזר מנ
סיעה בשליחות של צ.ח.מ. למדינה החדשה 

שנולדה בדרום סודן.
מבלי  בו  ללמוד  שאוכל  קורס  “חיפשתי 
הקורס  את  ומצאתי  העבודה,  ביום  לפגוע 
למנהלי רפתות של הפקולטה לחקלאות,” 

דאומר אדו. “רציתי לקבל תעודת גמר ממו
סד אקדמי מכובד. הקורס הזה אומנם לא 
מקנה תואר אקדמי, אבל בכל זאת קיבלתי 

תעודה של מוסד מכובד. “
שהוא  עבודה  הגיש  אדו  הקורס  במהלך 

דמאוד גאה בה, ושעסקה ביחסי שומן-חל
בון. “מעבר לצד האקדמי, שגם הוא כמובן 

מעמד חלוקת תעודות הגמר של הקורס
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חשוב, קיבלתי בעיקר כלים מעשיים 
מאוד, וכבר שיניתי את דרכי העבודה 
בתחומים שונים. מה למשל? למדתי, 
)לזירוז   .P.G בהזרקת  לטעם  אין  כי 

דדרישות( ומיד להזריע, אלא שיש לה
מתין לדרישה. למדתי שאסור להזריע 

פרות על עיוור!” הוא אומר. 
דגם למפגש הבלתי אמצעי עם מנה

לי רפתות אחרים היה ערך מוסף גדול 
מאוד עבורו. “פתאום הבנתי, כי רובנו 
עבדנו עד שהיגענו לקורס בעיקר על 
בסיס  על  ולא  הבטן  תחושות  בסיס 
ידע. עכשיו, אני מקווה, נעבוד לאור 

ידע הרבה יותר מסודר.”
שולה קראוזה, מרכזת הרפת של קיבוץ 
דביר מזה כעשר שנים, מסבירה: “מה גרם 
יוצאת  אני  השנים  כל  לקורס?  ללכת  לי 
במקצוע  אופקים  להרחיב  כדי  לקורסים 
יותר.  קצרים  קורסים  אלה  היו  אבל  הזה. 
אני תמיד שמחה להעשיר את הידיעות שלי 

בתחום הרפת.” 
האם הקורס תאם לציפיות? “לרוב כן, אם 

דכי הקורס לא עסק מספיק בניהול ובכלכ
לה. על אף העובדה שהקורס מיועד למרכזי 
רפתות, ניהול לא נלמד בו מספיק. אבל אני 
שומעת שבמחזורים הבאים הם מתכוונים 

לתקן זאת.” 
דשולה מגדירה את עצמה כרפתנים שמת
דעניינת, “ובכל זאת, הקורס חידש לי בתחו

חשבתי  שרק  גיליתי  פתאום  רבים.  מים 
שאני מבינה. אנטומיה לא למדתי מעולם, 
את  לי  הרחיב  והקורס  פיזיולוגיה,  לא  וגם 

האופקים בתחומים הללו. “
משהו  שינתה  היא  הקורס  בעקבות  האם 
בשיטות העבודה שלה ברפת דביר? “ בוודאי! 
אני  אותו,  ליישם  ואפשר  שלמדתי  מה  כל 
מיישמת! מה לדוגמה? הנה נושא קטן אבל 

דחשוב, והכוונה להגמעה בקולוסטרום ליונ
קים. עשיתי את זה גם קודם, אבל התברר לי 
שלא עשיתי את הדברים כמו שצריך, בקורס 
למדתי מה בדיוק צריך לעשות. גם המפגש 
עם רפתנים אחרים הוא חוויה מעשירה לא 

דפחות מהלימודים. עצם המפגש עם רפת
נים אחרים תורמת להעשרת הידע.” 

אסף בית אריה הוא מרכז הרפת בקבוצת 
יבנה מזה ארבע שנים. לאסף תואר ראשון 

מי למד  לא  הוא  רפת  אבל  דבניהול, 
מיו. למה הוא החליט לצאת לקורס? 
הנלמד  שהחומר  וראיתי  “התעניינתי 

בקורס הזה הוא בדיוק מתאים לי. “
לקבל  היו  מהקורס  שלו  הציפיות 
ולזכות  יותר,  מעמיק  מקצועי  רקע 
אחרים,  מנהלים  עם  לאינטראקציה 

כמו גם לקבל כלים נהוליים.
“בפועל למדתי הרבה דברים חדשים, 
אך לא קיבלתי כלים נהוליים, אם כי 

בני נגיעה  להם  נושאים שהיתה  דהיו 
דהול. הייתי רוצה שבקורס נלמד כלכ

לה, כדי שנוכל לקבל החלטות נכונות. 
אבל הצד המקצועי של הרפת כוסה היטב. 
אני אישית לא צמחתי ברפת, ולכן היה לי 
פיזיולוגיה  באנטומיה,  רקע  לקבל  חשוב 

דוהזנה שלא למדתי קודם לכן. בחלק מהדב
רים רצנו מהר מדי על החומר. אדם כמוני 
או  בפיזיקה  הכנה מתאימה  או  רקע,  ללא 
כימיה, יכול היה ללכת לאיבוד בחומר הרב 

הזה.”
כש כי  מודה,  לביקורת, אסף  דאך מעבר 

מבין  הוא  ברפת  הווטרינר  עם  סובב  הוא 
דיותר וגם יודע דבר או שניים על פוריות וב

עיות התעברות. “אין ספק שלמדתי שיעור 
המר מהקורס.  ממאוד  נהנתי  וגם  דחשוב, 

צים היו טובים מאוד. אני ממליץ על הקורס 
למנהלי רפתות, במיוחד למי שיש לו רקע 

בניהול אבל חסר לו ידע ברפת.” 

הרובוט החדיש שלנו לקירוב מזון
יונו 100

)האח הקטן ליונו שאתם מכירים(

משרדים - גרנות ד.נ עמק חפר 38100
משרד – נעמה: 04-6226776 פקס: 04-6321489 רוני: 050-5250905

Email: lelyis@bezeqint.net 
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רוני משה יוצא לגמלאות
רוני משה, מנהל מחלקת התכנון במועצת החלב, פרש לגמלאות בתום 33 שנות עבודה 
במועצה. רוני היה עד במשך השנים לתהליכים היסטוריים ואף גורליים, אותם עבר ענף 

החלב הישראלי לאורך השנים 

| כתב וצילם: עמי רוז'נסקי | 

בשיחה שאנו מקיימים איתו לרגל פרישתו 
דמזכיר לנו רוני משה, בעל תואר ראשון במד

90 הוענקו סובד -עי המדינה, כי עד שנות ה
סידיות למוצרי חלב. המחלבות קיבלו בעצם 
השלמה בדרך של סובסידיה, למחיר המוצר 
המוגמר שנמכר לצרכן. תפקידה של מועצת 

דהחלב היה לקבוע, מדי חודש, לכמה סובסי
דדיה זכאית כל מחלבה, על פי כמות המוצ

בדקה  המחלקה  בפועל.  מכרה  שהיא  רים 
בביקורת  עסקה  ואף  המחלבות,  נתוני  את 

הנתונים שנשלחו אליה בידי המחלבות.
ומתן שהתקיים  הדברים, המשא  “מטבע 
נטול  בין מועצת החלב למחלבות לא היה 
לגבי  מחלוקות  חסרו  ולא  הסכמות,  אי 

העובדות,” נזכר רוני.
באחד המקרים מחלוקת כזאת אף הגיע 

דלבית המשפט העליון. התפתח דיון עקרו
ני: המחלבה העבירה חלב מפוסטר למפעל 

דאחר, והשאלה היתה האם הקביעה שהסו
בסידיה תינתן לחלב מפוסטר חלה גם על 
רק  נועדה  או שהסובסידיה  הזאת,  העברה 
למוצרים מוגמרים, שנמכרו ישירות לצרכן. 
בסופו של דבר, פסיקת בית המשפט תמכה 
המחלבה  בין  שהעברה  המועצה,  בעמדת 
היה  סובסידיה.  מתן  הצדיקה  לא  למפעל 
מדובר אומנם בהעברת חלב מפוסטר, אבל 

דהוא נועד לשמש כחומר גלם למוצרים אח
רים ולא לצרכן.

השתנו סדרי בראשית
מחלקת התכנון קולטת ומעבדת גם היום 
המחלבות.  מכל  המתקבלים  הנתונים  את 
המשמשים  ושיווק  ייצור  בנתוני  מדובר 
בתהליך  התומכים  סטטיסטיים,  לדו”חות 
קבלת ההחלטות בשאלות ובתחומים רבים, 

מכ הגדלת  מכסות,  הקצאת  למשל  דבהם 
סות, או הקטנתן. 

עם  ישיר  מגע  גם  מחייב  התפקיד  האם 
מגדלים?

מעל  המסך  הורם  ה-90  שנות  “בתחילת 
דהנעשה באגודות במושבים. עד אז לא היי

תה במועצת החלב תמונה ברורה, כיצד ולמי 
מחולקת מכסת החלב בכל אגודה. כך, עד 
שבעקבות החלטה אשר התקבלה במשרד 
החקלאות, ויושמה בידי מנהל המכסות אז 

דאבשלום דולב, השתנו סדרי בראשית. הא

גודות במושבים היו מבחינתנו עד אז הגוף 
היציג. הן חילקו את המכסות בין היצרנים 
על פי שיקול דעתן בכל מושב. מהרגע בו 
התקבלה ההחלטה, נדרשו האגודות למסור 
פירוט שמי של כל יצרני החלב, פירוט שלא 
היה בידינו עד אז, כולל גובה המכסות של 

כל ייצרן.”

חמה היתה המשמעות המעשית של השי
וכיצד השינוי הש הזה ברמת המגדל,  חנוי 

במועצת  כאן  העבודה  התנהלות  על  פיע 
החלב?

“בתוך האגודות התעורר ויכוח עקרוני, מי 
פנימה  במושבים  חלב.  כיצרן  מוגדר  בכלל 
התפתחו לא אחת מאבקים ואפילו מריבות, 
כשהיה צריך להגדיר באופן רשמי את גובה 

המכסה לכל מגדל.
כפי שאתה בוודאי מבין, הויכוח הזה בתוך 
ואז  לפתחנו,  אחת  לא  הגיע  גם  האגודות 
התחילה סדרה של בוררויות ומשפטים, כדי 
הם  מי  רשמי  באופן  ולקבוע  סדר  להכניס 
מכסת  גובה  ומה  מושב,  בכל  החלב  יצרני 

החלב שלהם. 
לכל  המכסות  שחלוקת  העובדה  אף  על 

לידי מנהל המכ דיצרן עברה מאותו הרגע 
סות, המועצה המשיכה לשמור על קשר גם 

עם האגודות,” מסביר רוני. 
היה  יכול  הזה,  השינוי  של  יוצא  “כפועל 

דמשרד החקלאות לנווט יותר טוב את הק
אז  ניתנה  מכסה  תוספת  המכסות.  צאת 
כדי  יותר,  הקטנים  הרפת  למשקי  דווקא 
שההקצאה  ספק  ואין  להתקיים.  שיוכלו 
הזאת היתה בבחינת הצלה למשקים קטנים 

דרבים, שכבר התלבטו בשאלה האם להיש
לחלק  באשר  ממנו.  לפרוש  או  בענף,  אר 
השני של שאלתך, אין ספק שהשינוי הגדיל 

את נפח העבודה שלנו.” 

ארבע מכרזות עד עתה
במה עוד עוסקת המחלקה?

ד“הנושאים הם רבים, אחד מהם הוא הטי
את  להעביר  המבקשים  חלב  ביצרני  פול 

דמכסת החלב מהורים לבנים, למשל. עוס
קים גם בהעברת מכסות במקרים אחרים. 
להעברת  מכרזות  ארבע  התקיימו  כה  עד 

דמכסות חלב במגזר המושבי. בשנים האח
רונות נוידו כ- 15 מיליון ליטר, בהחלט לא 

מעט!”
בחצרות  וגם  בחצרו,  המביט  רפתן  “כל 
הרפתנים  שגיל  לעובדה  ער  שמסביבו, 
רואים  לא  וברפתות  השנים,  עם  עולה 
מגיע  כשרפתן  ממשיכים.  צעירים  הרבה 
מתקשה  כבר  הוא  פעם  לא  מסוים,  לגיל 
צריך  הוא  הענף.  מטלות  עם  להתמודד 
להחליט האם להמשיך, או לפרוש ולמכור 
גם  היו  המוכרים  בין  שלו.  המכסה  את 
החליטו  הרפורמה  ביצוע  שאחרי  יצרנים 
לפרוש מסיבות כלכליות או אחרות, אבל 

אלה היו מעטים יותר.” 

מהנע ללמוד  משתדלים  אתם  חהאם 
אתם  בהם  בנושאים  אחרות  במדינות  שה 

מתמודדים?
ד“כלכלן המועצה משתדל ללמוד את הנ

המכסות  בתחום  אחרות,  במדינות  עשה 
אנחנו  אחרים.  בתחומים  גם  אבל  למשל, 
במחלקה עוסקים יותר בבעיות בעלות אופי 
מקומי, הנובע ממציאות חקלאית ישראלית 

על המאפיינים שלה.” 

הרפור יישום  מאז  פרשו  רפתנים  חכמה 
מה?

“מתחילת הרפורמה פרשו עד כה כ- 550 
התייצבה  התמונה  לאחרונה  חלב.  יצרני 

יותר.”

שאלה אחרונה, מה אתה מתכנן לעשות 
חעם כל הזמן הפנוי שיהיה לך כשתצא לג

מלאות?
זה  אופניים,  על  הרבה  “ארכב  מחייך,  רוני 
התחביב שלי, אשחק פינג-פוג חוף, ולא פחות 
בהתנדבות  זמן  להשקיע  מתכוון  אני  חשוב, 

בעזרה לנוער עם צרכים מיוחדים.”
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היובש של דצמבר,
סיכום שנת 2011

השנה החולפת היתה שנה סוערת, עם התקפה חזיתית על הסדרים שנמשכו שנים והגנו 
על הייצור החקלאי בארץ, כמו גם נפילת אגרקסקו ואירועים נוספים. התאחדות חקלאי 

ישראל תמשיך להתמודד, ברמה הלאומית, ולשמור על הסקטור החקלאי 

| כתב: אבשלום )אבו( וילן, מזכ”ל התאחדות חקלאי ישראל | 

לסיכומה של שנת 2011 אפשר לומר, כי 
דגשמי נובמבר היו טובים לחקלאות אך היו

בש של דצמבר מכניס אותנו לבעיה. ובכל 
זאת, אני מקווה שיפתחו ארובות השמים, 
השירותים  של  לחיזוי  שהמודלים  אף  ועל 
המטאורולוגים ברחבי העולם מצביעים על 
שנת משקעים מתחת לממוצע, קיים תמיד 

דסיכוי לגשם אחד טוב, בעיתוי מתאים, שי
כול להפוך את התחזית על פיה!

– עברנו שנה סוערת, שבה הדפ דכללית 
האוצר  במשרד  גורמים  של  ניסיונות  נו 
ובממשלה לשנות סדרי בראשית, לבטל את 
השונים,  החקלאות  מוצרי  על  המגן  מכסי 
להוריד את מחיר המטרה של החלב בצורה 

דרמטית ועוד ועוד.
ניהלנו מאבק ציבורי ארוך, שזכה לתמיכה 

דרחבה מצד התקשורת ודעת הקהל, ואנח
נו כרגע בעיצומה של הפוגה. להערכתי די 
יחודשו הניסיונות לטפל באמצעות  בקרוב 
להמשיך  ונצטרך  הללו,  בנושאים  רגולציה 
סבירים  להסכמים  ולהגיע  מחד,  להיאבק 

מאידך.
כדאי לזכור, כי מבחינת הסבסוד החקלאי 
– אנחנו במקום שלישי מלמטה)!( במדינות 
ה-OECD. אנחנו נמצאים ב-17% תמיכה 
33 מדינות מעליד  ישירה לחקלאות – כאשר

נו בתחום העזרה הממשלתית! גם ניסיונות 
האוצר לפתיחה מאסיבית של יבוא גבינות 

קשות נבלמו לעת הזאת ע”י בית המשפט, 
נצטרך  הקרובה  השנה  במהלך  כי  וסביר 

לשבת על מדוכה זו – לא מעט.
מגמת  העולמיים  המזון  מחירי  מבחינת 
על  ישירות  והדבר מקרין  נמשכת,  העלייה 

התמורות לחקלאים אצלנו.

נפילת אגרקסקו – אירוע 
דרמטי

שנה  השנה  סיים  השדה  גידולי  ענף 
טובה, במרבית הגידולים היו יבולים טובים 

בהת הכלכלית  והתמורה  נאים,  דומחירים 
אם.

גבוהים  יבולים  של  שנה  הייתה  בפירות 
על  שהשפיעו  עונתיות,  מחירים  ותנודות 

הרווחיות.
וירידת מחיד שפע של תוצרת  –  בירקות 
גדולה בקיץ שהשפיעה על הרווחיות.  רים 
עם הקדמת החורף עלו המחירים, והרעש 

מדף מוצרי חלב בשופרסל.     צילום: עמי רוז'נסקי
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דהתקשורתי עלה בהתאם וכמעט ללא פרו
פורציה.

היצוא החקלאי עבר השנה אירוע דרמטי 
מוקדם  אגרקסקו.  חברת  של  נפילתה  עם 
היצוא  מחירי  יתייצבו  כיצד  להעריך  עדיין 
מאוד  הרבה  בשוק  כאשר  החדש,  במצב 
שחקנים ללא שחקן מרכזי אחד שהשפיע 
לא  כי ההסתגלות  אני תקווה,  על המחיר. 
והירידות שראינו  יותר מעונה אחת,  תיקח 

בתחילת העונה – יתמתנו.
עברה  החלב  רפת   – החיים  בעלי  בענפי 
הקוטג’,  משבר  בעקבות  גדולה  טלטלה 

הממ ע”י  צדדי  חד  באופן  השוק  דופתיחת 
דשלה ליבוא גבינות קשות. עם זאת, התוצ

אות הכלכליות של הענף ממשיכות להיות 
כדי  רבות  לעמול  צריכים  ואנחנו  טובות, 

לשמור עליהן.
בפטם,  מתמשך  כמויות  משבר   – בלול 

דכאשר נעשים נסיונות להגיע להבנות חוק
יות בין המגדלים שיאפשרו הקטנת כמויות, 
הגיוני,  משקל  לשיווי  השוק  להבאת  בדרך 

שיאפשר פרנסה בכבוד.
להסעיר  ממשיכה  הרפורמה   – בביצים 
נגיע  כאן  גם  כי  תקווה,  אני  הרוחות.  את 
ונוכל  הממלכה,  נציגי  עם  סבירה  לפשרה 

להוציאה לדרך בהסכם והבנות.
בדגים – המחירים השתפרו, ועם זאת צל 
של איום כבד באמצעות דרישות דרמטיות 
במי  לטיפול  הסביבה  לאיכות  המשרד  של 

דהבריכות, שאם יתקבלו כלשונן, לא יאפש
דרו קיום כלכלי לענף. אנחנו נערכנו למא

בק לפשרה ואני תקווה, כי האסימון ייפול 
ותקופת  הרלוונטיים,  הממשלה  במשרדי 
שנים  מספר  תיארך  בפרוייקט  ההשקעה 

ובמענקי השקעה מתאימים.
תוד הוא  בענף  המשבר  הפרחים   –ענף 
צאה ישירה משערי היורו וגורמים נוספים 
המגדלים  מספר  להקטנת  לצערי,  ומביא, 
כדי  מותניים  לשנס  נצטרך  זה.  יפה  בענף 

להגיע לפתרונות סבירים.

מים, קרקע ועובדים זרים
ועובד מים, קרקע  -בנושאים הכלליים  

דים זרים - שורה של התפתחויות:
 410 של  יסוד  מכסת  קבעה  המים  רשות 
מיליון קוב מים שפירים לחקלאות. המכסה 
תעלה עד ל-455 מיליון קוב בהתאם לכמות 

דהמשקעים השנתית, ובהתאם למודל המבו
סס על 26 תחנות מדידת גשם ברחבי הארץ.

מאבק  מנהלת  ישראל  חקלאי  התאחדות 
העליון.  החסם  ולהסרת  הכמות  להגדלת 

דבמידה שלא נצליח – הודענו למשרד האו
למגדלים  פיצויים  לדרוש  בכוונתנו  כי  צר, 

עבור הקיצוץ במכסות המים.
משרד החקלאות הגיע   - עובדים הזרים 
להסכם עם האוצר על הורדת 600 עובדים 
שהיו  עובדים   1,600 במקום   2012 בשנת 
אמורים לרדת במסגרת ההסכם הרב שנתי. 

חלקי  מעבר  על  דיונים  התחילו  במקביל 
ל-8-9  שנה  כל  שיבואו  עונתיים,  לעובדים 
ויבואו שוב לאחר  חודשים, יחזרו לתאילנד 

3-4 חודשים.
דהמודל נמצא בבדיקה. החל מחודש פברו

אר 2012 הגעת העובדים תהיה באמצעות 
סוכנות התעסוקה של האו”י – IOM, וכללי 

המשחק משתנים בהתאם.
לבטל  עדיין  הצלחנו  לא   : מס מעסיקים 

דאת מס המעסיקים. בפגישה עם שר האו
דצר הובעה התנגדות גורפת מצידו לכל בי

בסך  המעסיקים  מס  של  הקטנה  או  טול, 
העיד הנמקתו  הזרים.  העובדים  על   10%
המיסים  גביית  של  הכלכלי  המצב   – קרית 
להיאבק  להמשיך  כנראה  נצטרך,  במשק. 

ויתכן שאף להחריף המאבק.
בינתיים עולים גלים חדשים של תביעות 
עובדים בעבר לזכויות סוציאליות, וגם נושא 

זה יצטרך להיפתר במסגרת ההסכמים.
להגמיש  מוכנה  לא  הממשלה  לצערי, 
לא  לסוגייה  המוסכם  והפתרון  עמדותיה, 

מתממש כתוצאה מכך.
ועדת  לדו”ח  מצפים  אנחנו   - קרקעות 

דרוטקוף האמור להתפרסם בחודשים הקרו
דבים, ועל פיו נראה כיצד ממשיכים להתמו

הקרקעות  של  הכבדות  הסוגיות  עם  דד 
בשטח  הזכויות  הבית,  חלקות  החקלאיות, 
חורף  לנו  שיהיה  ובינתיים  וכו’.  המגורים 

גשום ומחירים טובים!
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פרה החוזרת לעצמה מהר 
וטוב יותר אחרי ההמלטה

פרה עם כבד שומני אוכלת פחות, מתעברת פחות ומניבה פחות חלב. במקרים מסויימים 
הבעיה אף יכולה לגרום למוות. ד”ר ריק גרומר Ric Grummer, תזונאי ממדינת וויסקונסין 
שבארה”ב שהגיע לביקור עבודה קצר בישראל, אומר כי הפתרון לבעיה הוא בתכשיר “כולין 

מוגן כרס” 

 50% שכ-  היא  המקצוע  אנשי  הערכת 
באיזו  חשוב  ולא  החלב,  מפרות   60% עד 
גזע מדובר, סובלות מתופעת  ובאיזה  ארץ 
כבד שומני, שפגיעתו בפועל היא בבריאות 

במ ואפילו  החלב  בתנובת  בירידה  דהפרה, 
וות.

ד”ר ריק גרומר Ric Grummer, תזונאי 
ממדינת וויסקונסין שבארה”ב, אשר שימש 

דעד לפני כשנה וחצי כפרופסור שלימד תזו
26 שנים באוניברד  נת בעלי חיים במשך כ-

סיטת ויסקונסין, הגיע לביקור עבודה קצר 
מהנד ש.ח.  חברת  של  כאורחה  דבישראל 

סים. 
בה   Balchem בחברת  עובד  גרומר  ד”ר 
ותמיכה  פיתוח  במחקר,  מתמחה  הוא 

המר עיסוקו  כשתחום  החברה,  דבלקוחות 

אשר  כרס”,  מוגן  “כולין  התכשיר  הוא  כזי 
נועד לשיפור תפקודי הכבד. התוסף מוגש 
)שלושה  המעבר  בתקופות  החלב  לפרות 

שבועות לפני ואחרי ההמלטה.( 
מש.ח  כרמי  שמעון  מלווה  האורח  את 
 Balchem מהנדסים, המייצגת את חברת

מסי קיבוץ  ברפת  מריצה  החברה  דבארץ. 
ניסוי מרכזי בשיתוף עם “החקלאית”,  לות 
 ReaShure הוא-  באנגלית  במוצר ששמו 
האם  לבדוק  כדי  נערך  הניסוי   .Choline
לאלה  זהות  בארץ  המתקבלות  התוצאות 

המתקבלות במדינות אחרות. 
נפגשנו עם השניים בדרכם להרצאה בפני 

מסי קיבוץ  של  במועדון  רפתות,  דמנהלי 
לות.

ד”ר גרומר אומר לנו, כי הפיתוח של כולין 

הר כי  תובנה,  של  תולדה  הוא  כרס  דמוגן 
ההמל תקופת  סביב  שומני  לכבד  דגישות 

טה גורמת לפרה אי סדר מטבולי בתפקוד 
הכבד. 

בזמן ההמלטה, וגם מעט אחר כך, הפרה 
מעבירה כמויות גדולות מאוד של שומן גוף 
מהשרירים, דרך הכבד, כדי לתמוך במחסור 
מייצור  כתוצאה  שנוצר  האדיר  האנרגטי 

מסיבי של חלב. 

| כתב וצילם: עמי רוז'נסקי | 

מימין: ד"ר ריק גרומר עם שמעון כרמי
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“לאור הניסיון המצטבר אנחנו מעריכים, 
החול הפרות  כל  את  מאפיינת  הבעיה  דכי 

של  גזע  או  ארץ,  באיזה  חשוב  ולא  בות, 
“הניסיון  גרומר.  ד”ר  פרות מדובר,” מסביר 
מלמד, כי כ- -50% 60% מהפרות סובלות 

מהמחסור הזה. 
פחות, מת אוכלת  שומני  כבד  עם  דפרה 

במקרים  חלב.  פחות  ומניבה  פחות  עברת 
למוות.  לגרום  יכול  אף  המחסור  מסוימים 
יכול  שההפסד  הרי  במספרים,  לדבר  ואם 
להתחיל בליטר חלב ביום, במקרה הפחות 

חמור, ולהגיע גם, כאמור, למוות. “
אצלנו  גם  מוכרת  “הבעיה  כרמי:  שמעון 
ואנחנו  אחד,  מוצר  מוכר  בשוק  בישראל. 
יותר  שיהיה  נוסף  מוצר  לרפתנים  מציגים 
שהיא  בריאותית,  בתופעה  מדובר  כלכלי. 
סובלת  מהן  הנורמליות  מהבעיות  חלק 

“כו דהפרה, כשבמזון חסר המרכיב ששמו 
לין””.

הכולין נמצא במזון באופן טבעי, אך הוא 
החיידקים,  ידי  על  הפרה  בכרס  מתפרק 
למעי  ולהגיע  במסלול  להמשיך  במקום 

ולהיספג בו וכך להועיל לפרה.”

השומן שומר על יציבות בכרס
שומני  כבד  בעיית  כי  גרומר מסביר,  ד”ר 
קיימת לא רק בפרות חלב, אלא גם בחיות 
כלבים,  חזירים,  תרנגולות,   - אחרות  רבות 
עכברי מעבדה ועוד. אלא שבפרות הבעיה 

מורכבת יותר, כי להן חמש קיבות. 
מייצרים את התכד  Balchem  אנחנו ב-
שיר זה כ- 12 שנה. בגלל שיש בכרס כל כך 
הרבה חומצות שומן נדיפות המיוצרות על 

יותר  להרבה  זקוקות  הפרות  חיידקים,  ידי 
כולין בכבד, שכן תפקידו המרכזי של הכבד 

הוא להעביר את השומן הלאה. 
בכולין,  המחסור  את  גילה  “כשהמחקר 
אפשר  האם  לקבוע  שנועד  ניסוי  התנהל 
לספק לפרה החולבת כולין שאינו מתפרק 
בכרס, אלא רק עובר דרכו. ואכן נמצא, כי 
כשהוא  בכולין  הפרה  את  להאכיל  אפשר 

מוגן בפני פירוק בכרס. “

מפירוק  הכולין  על  מגינים  אתם  איך 
בכרס?

השומר  רווי,  בשומן  הכולין  את  “מצפים 
דעל יציבות בכרס וכך הוא נשמר מפני פי

רוק. “

על פי דבריך, השימוש בכולין מוגן נשמע 
הדבר הכי טבעי ליישום ברפת. איזה אחוז 
מהרפתות בארה”ב כבר עושות בו שימוש 

בעדרי החלב?
“ההערכה היא שכ- 10% מכלל הרפתות 

מש עתה,  מוגן.  בכולין  משתמשות  דכבר 
תוצאות  לנו  ויש  היקף  רב  השלמנו מחקר 
בדוקות, הצפי הוא שתהיה עלייה דרמטית 

בצריכה. 
היא  מוגן  כולין  במזונה  המקבלת  פרה 
בריאה יותר, וחוזרת לעצמה מהר וטוב יותר 
עם  פרות  כי  הוכח,  וכבר  ההמלטה,  אחרי 

כבד שומני רגישות יותר לדלקות. “

חלב,  מכסות  של  משטר  קיים  בישראל 
האם רפתן שהעדר שלו מקבל כולין מוגן 
את  להפחית  וכך  חלב  יותר  לקבל  יוכל 

מספר הפרות בעדר?
כולין  שלהן  המזון  במנת  שיקבלו  “פרות 
חלב  ק”ג   2 כ-  יותר  בממוצע  ייצרו  מוגן 
ביום, וזאת בתקופת המעבר שהיא בין 28 
100 יום. ההבדלים הדרסטיים המשתקד  ל-

פים מהתוצאות שיש בידינו הם תוצר של 
ניסויים שנערכו במקומות שונים ובתנאים 

שונים, “ מסביר האורח.
שמעון כרמי מוסיף: “בסטטיסטיקה של 
השיא,  בתנובת  ק”ג  של  עליה  כל  ישראל 
225 ק”ג לתחלובה. זאת, כשפד  משמעותו
12 אלף ק”ג בתחד  רה ממוצעת מניבה כ-

לובה.”
2 ק”ג חלב יכולה להיחח  האם תוספת של

שב לשיפור משמעותי?
“מדובר בעליה של כ- 5% בתנובה. רפתן 
להרשות  יכול  מוגן,  כולין  לחולבות  שיתן 
ולקבל   5% ב-  קטן  עדר  להחזיק  לעצמו 

דאת אותה התנובה, וזה בהחלט הבדל. תנו
ביותר  שנה  מדי  עולה  בישראל  החלב  בת 
מ- 100 ק”ג לפרה. זאת התקדמות מהירה 

מאוד.”

תרומה גם לאיכות הסביבה
משק  על  מדי  יותר  ידע  לא  גרומר  ד”ר 
החלב הישראלי לפני שמטוסו נחת בשדה 
תנובת  על  המידע  את  גוריון.  בן  התעופה 
החלב של הפרה הישראלית הוא שמע רק 
החלב  שפרות  “חשוב  לכאן.  הגיעו  אחרי 
יהיו יעילות. גם כי כל ק”ג חלב נוסף שהן 
מניבות מהווה תרומה לאיכות הסביבה ולא 

רק לכיסו של הרפתן, “ הוא מעיר.
חלב  למוצרי  “הצריכה  כרמי:  שמעון 

גרומר מחליף דעות עם סטיבן רוזן, מדריך בקר בשה"מ
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כנרד והיא  לשנה,   2% בכ- בישראל   גדלה 
גודל דומים גם  אה תמשיך לעלות בסדרי 
החלב  תנובת  אילו  לעצמך,  תאר  בעתיד. 
לא היתה עולה במקביל, הרפת הישראלית 
הפרות,  מספר  את  להגדיל  צריכה  היתה 
כדי להדביק את הביקוש בחלב, וביחד עם 
גדלה הפגיעה באיכות הסביבה.  זה היתה 

דגם ההשקעות בתשתיות הרפתות היו גדו
לות יותר.”

ד”ר גרומר: “פרות בריאות יותר, הן יעילות 
ורווחיות יותר. המטרה המרכזית שבהוספת 
בריאה  לפרה  להגיע  היא  למנה  מוגן  כולין 

יותר. “
ומבלי להעלות את הדילמה הכלכלית הרי 
כמה  כרמי  שמעון  את  שאלנו  אפשר,  אי 

יעלה לרפתן השימוש בתכשיר הזה?
על  המחושבת  העלות  תועלת  “בארה”ב 
סמך המחקרים היא 10 ל-1 ) על כל דולר 

דשמשקיעים מרויחים עשרה דולר. ( בישר
אל התועלת תהיה גבוהה אף יותר, כי מחיר 
החלב שהחקלאי הישראלי מקבל הוא גבוה 

יותר.
דהאורח שומע נתונים על רפת החלב היש

ראלית ואומר, כי הוא מתרשם מההקפדה 
בישר החלב  עדר  של  הגנטי  הטיפוח  דעל 

כל  הטובות  המקצועיות  ומהתוצאות  אל, 
מק ניהול  שללא  הוא,  שלי  “הרושם  דכך. 

להגיע  יהיה  אפשר  אי  טובה  ברמה  צועי 
לתוצאות כאלה בכל התחומים - בפוריות, 
ועוד.  החלב  באיכות  גבוהות  חלב  בתנובת 

דכדי למקסם את ההישגים הללו, יש להק
פיד שהמנה המוגשת לפרה תהיה מועשרת 
בכולין מוגן, ממש כמו שעושים עם סידן, 

זרחן וויטמינים.”
ביקשנו לשמוע משמעון כרמי באיזו מידה 
השימוש  ליתרונות  מודע  הישראלי  הרפתן 

“לא מס דבכולין מוגן? על כך הוא משיב: 
דפיק, אני מודה! אם כי המודעות הולכת וגו

ברת, כי ככל שייצור החלב עולה - מצוקת 
באים  שונים  במרכיבים  והחוסרים  הפרות 
לידי ביטוי בצורה חדה יותר. במקרה שלנו 

מדובר בכולין.”
האם בניסוי שאתם מריצים במסילות יש 
לכם גם שותפים מקרב גורמים מקצועיים 

בענף?
הם  פעולה.  איתנו  משתפת  “‘החקלאית’ 

האחראים על המחקרים.” 

גרומר פורש את משנתו בפני קהל מנהלי רפתות ואנשי מקצוע במועדון קיבוץ מסילות

לפרטים נוספים: מכירות חנה
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השמן לגלגלי הזנת
הרפת הישראלית 

“שמן  חברת  הייתה  והכוספאות,  הגרעינים  צרכני  של  בפורום  דיאלוג  מתקיים  היה  לו 
תעשיות” יכולה לכוון במדויק יותר לצורכי החקלאי. בינתים הם רוכשים גרעינים איכותיים 

יותר מפרגוואי, וגם מתחייבים לקלוט כל כמות של קנולה איכותית שתגדל בישראל

| כתב וצילם: עמי רוז'נסקי | 

איתן 
שיינר
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המספקת  בשרשרת  המרכיבים  כל  “לו 
דוהצורכת גרעינים למגזר החקלאי היו מקיי

מים פורום משותף, שיהיו חברים בו יבואן 
הלולנים  הרפתנים,  והכוספאות,  הגרעינים 
תעשיות  שמן  בחברת  יכולנו  והמחלבות, 
המוצר  את  לשפר  כיצד  יותר  טוב  ללמוד 
איתן  אומר  לחקלאים,”  מוכרים  שאנחנו 
שיינר, משנה למנכ”ל חברת שמן תעשיות. 
היה  אפשר  כזה,  דיאלוג  מתקיים  היה  “לו 
לכוון ולשפר גם נישות, בהן למשל הספקת 
או  שלוש,  אומגה  ביצי  ליצרני  גרעינים 

מועשר  חלב  לייצר  המעוניינים  לרפתנים 
כזה או אחר. אבל פורום כזה לא קיים.” 

רואה  לא  הוא  מדוע  לשאלה  בתשובה 
בארגוני המגדלים את הכתובת לדיון בנושא 

“ארגוני החק הוא משיב:  כזה,  דמשמעותי 
הפנימיים  מהמעגלים  פורצים  אינם  לאים 

ולנו חשוב לקבל משוב על התוצ דשלהם, 
אות שמשיג המוצר שאנחנו מספקים, גם 

דאחרי שהוא הופך לביצה, חלב או בשר, ועו
בר דרך המחלבה לצרכן הפרטי.

תזונ לנו  ויש  לפיתוח,  מחלקה  לנו  ד“יש 

דרישות  פי  על  המוצר  בפיתוח  העוסק  אי 
הלקוח. היינו רוצים מאוד גם לקבל משוב 
לפתח  כדי  הייצור,  בשרשרת  מגורמים 
ללקוחות שלנו בדיוק את מה שהם זקוקים 
לו. אחרי הכל, כאן טמון היתרון הברור שיש 

לנו כיצרן מקומי, על פני היבוא.” 

החברה הוקמה ב-1906
צרכני גרעינים בכל הענפים אינם מגלים, 
המספקת  בחברה  מיוחד  עניין  כלל,  בדרך 
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הכ החיים.  בעלי  להאבסת  הגרעינים  דאת 
וונה לחברת שמן, שהיא הספק הגדול של 

גרעינים למזון בעלי חיים בישראל. 
החברה,  למנכ”ל  המשנה  שיינר,  איתן 
13 שנה בעיקר על רכש אסד  מופקד מזה

שמן  לחברת  ושמנים  גרעינים  של  טרטגי 
תעשיות. 

ביום  מקיימים  שאנחנו  לשיחה,  כרקע 
דגשום מאוד במשרדי החברה השוכנים בצ

מוד לנמל חיפה, הוא מספר לנו כי חברת 
שעלו  יזמים  בידי   1906 ב-  הוקמה  שמן 
שנמל  לפני  עוד  הלבנה,  מרוסיה  ארצה 

חיפה נבנה. 
דעל הקירות במסדרון אפשר לראות פרסו

מות מעוררות נוסטלגיה של מוצרים שליוו 
מגד”,  ל”שמן  פרסומת  בהם  ילדותנו.  את 
“סבוני עתיד”, קרם גילוח של שמן, משחות 

מה שנעלמו  מוצרים  כולם  ועוד.  דשיניים 
מדף מבלי שנרגיש לפני שנים רבות. 

ובשנת  כור,  חברת  בידי  נרכש  המפעל 
בבורסה.  חלקית  הונפקה  החברה   1961
יצאה  כור  כשחברת   90 ה-  שנות  בסוף 
נקנה  בהי-טק,  רק  ונשארה  המזון  מעסקי 

המפעל בידי משפחת יזמים בלגית.
זית  שמן  מייצור  שמן  עברה  השנים  עם 
לייצור שמנים צמחיים, בעיקר מפולי סויה, 
הגדול  להיות  החקלאי  החלק  הפך  ומאז 

שבעסק. 
האנשים  רוב  את  שאפתיע  חושב  “אני 
אם אומר, שמפולי סויה מייצרים יותר מפי 
היבוא  שמן.עיקר  מאשר  כוספאות  ארבע 

של הפולים הוא מארה”ב,” אומר איתן.
דבעבר פעלו בשוק הישראלי, כשבעה מפ
דעלים לייצור שמן, וכולם גם סיפקו לחקל

אים כוספאות שהיו עודפי ייצור מתעשיית 
יי חברות  כשלוש  רק  נותרו  עתה  דהשמן. 

צרניות והן – סולבר, ט.ב., ושמן תעשיות, 
שהיא הגדולה שבהן. 

חומרי הגלם הגיעו אלינו באופן מסורתי 
המרכזי  המקור  השנים  עם  אך  מארה”ב, 
הזה איבד את מרכזיותו. הסיבה לשינוי הזה 
בארה”ב  הגידול  ששטחי  בעובדה,  נעוצה 
נוצלו עד תום כמעט, ובחמש עשרה השנים 

גרעיני סויה

כוספת קנולה
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האחרונות איכות התבואות המופקת בהם 
ירדה. האמריקאים משקיעים רבות בשיפור 

דהגנטיקה כדי להגדיל את היבולים ואת אי
לפגעי  יותר  כדי שיהיו עמידים  וגם  כותם, 
מזג האוויר. הם הצליחו אומנם להגדיל את 
היבולים בעשרות אחוזים, אבל לאיתן שיינר 

אין ספק שאיכות הגרעינים נפגעה. 
הסויה,  התירס,  בגרעיני  החלבון  “רמת 
החיטה ובתוצרת אחרת פשוט ירדה!” הוא 
קובע ומוסיף, שהאמריקאים מודעים היטב 
לתמונת המצב, אבל ביחד עם זאת הם גם 

לא מודים בה בפה מלא. 
המסופקות  הכוספאות  לאיכות  “הדאגה 

עור שאנחנו  האיכות  ובדיקות  דלחקלאים, 
פרשת  בפני  אותנו  העמידו  הזמן,  כל  כים 
הישראלי  הצרכן  כי  לציין,  חשוב  דרכים. 
הוא אינטליגנטי מאוד, ויודע בדיוק מה הוא 

דרוצה. הוא גם יודע להבחין בתוצרת איכו
תית עם דגש על רמת החלבון,” מפרגן איתן 

לחקלאי ישראל. 
“ולכן, כשראינו, כי רמת החלבון בתוצרת 
האמריקאית יורדת, החלטנו לייבא גרעינים 
גם ממקורות אחרים. כך, לפני כעשר שנים 

דהתחלנו לבדוק את השווקים השונים. חיפ
שנו מקורות חלופיים. בעקבות סקר איכות 

דשל פולי סויה שערכנו במדינות שונות בעו
גילינו  ופרגוואי,  ארגנטינה  ברזיל,  בהן  לם, 
עובדה מעניינת מאוד, כי ככל שמתקרבים 
יותר.  - איכות הפולים טובה  לקו המשווה 
בזמן  הגשמים  או  החזקה,  שהשמש  יתכן 

הם הגורמים לכך. “

עליונה,  חשיבות  יש  שלאיכות  ספק  אין 
אבל איך היו המחירים של התוצרת הדרום 

אמריקאית?
ד“שיטת התמחור של תבואות בשוק העו

עקריים.  מרכיבים  לשלושה  מחולקת  למי 
המרכיב המשמעותי ביותר הוא זה שנקבע 
נסחרים  שם  בשיקגו.  הסחורות  בבורסת 
פולי הסויה מכל העולם ולא רק מארה”ב, 
הסחורה  מערך   80% כ-  מחושבים  וכך 
לפרמייה )עלות לוגיסטית לטעינה באוניה(. 
העולמי.  מהמחיר  ל- 90%  מגיע  זה  ביחד 
והשכלול  ועבודה,  פרמיה  הוא  השאר  כל 

שבין הפרמיה לאיכות. 
הברזילאית  לתוצרת  אותנו  שקשר  מה 
הגבוהה  האיכות  כאמור,  היה,  והפרגוואית 
של הגרעינים. אבל היה לנו גם מעט מזל,” 
הצרכנית  היא  “סין  דק,  בחיוך  איתן  אומר 
הגדולה בעולם של פולי סויה, היא צורכת 
כ- 55 מיליון טון בשנה, יותר ממיליון טון 
הישראלית  הצריכה  לעומת  זאת,  בשבוע. 
הנאמדת בכ- 600 אלף טון של פולי סויה 
בשנה בלבד. למרבית המזל, לסין יש תקל 
עם פרגוואי מסיבות היסטוריות, הנעוצות 
מלחמת  בימי  עוד  המדינות  שבין  ביחסים 
העולם השניה. לכן סין לא רוכשת גרעינים 
בפרגוואי, וכשהמתחרה הגדולה בעולם לא 

דפעילה בחזית הזאת - יש לנו יתרון, כשא
נחנו ניגשים לרכוש מהם גרעינים.”

יתרון באיכות חומר הגלם
גדולים  תערובת  מכוני  פעולים  בישראל 
גרעינים  ישיר  באופן  לעצמם  המייבאים 

ברכי היתרון  בעצם  מה  בחו”ל,  חמסוכנים 
שת גרעינים מכם ומהעובדה שאתם ספק 

מקומי?
יבואני  בארץ  יש  אותך.  לתקן  לי  “תרשה 

וכוספאות. המוצ גרעינים  ויצרני  דגרעינים 
רים המיובאים הם גרעינים וכוספאות סויה 
אולי  יהיה  הייצור  )קנולה(. תהליך  ולפתית 
חומר  באיכות  יהיה  ההבדל  אבל  דומה, 

הגלם  חומר  ציינתי,  שכבר  כפי  כי  הגלם. 
יותר.  נמוכה  באיכות  הוא  המגיע מארה”ב 
ואם גורם ישראלי רוכש גרעינים בסחר הבין 
לאומי, הוא לא יכול לשפוט על פי הניירת 
המצורפת לחומר את איכותו. הוא רק יכול 
ללמוד על נמל היציאה. אנחנו אחראים על 
משער  היוצאת  המשאית  ברמת  האיכות 
המפעל שלנו אל הלקוח, והכל על פי תקן 

ישראלי, וזה הבדל מהותי מאוד.
כשמגישים מנת תערובת לעוף בלול, או 

דלפרה ברפת, איכות המנה שמרכיביה המ
אנחנו  קבועה.  אינה  מזדמן  מיבואן  גיעים 

דמחוייבים לתוצרת שאנחנו משווקים לחק
לאים. “

השאלה המתבקשת היא האם גם מכוני 
מודעים  הגדולים  המזון  ומרכזי  התערובת 

להבדל שאתה מדבר עליו?
הזה.  בהבדל  מכירים  שהם  ספק  לי  “אין 
היא  שלנו  הלקוחות  עם  היחסים  מערכת 

השל גם  מבצעים  הלקוחות  מאוד.  דטובה 
הם  אבל  אחרים,  ממקורות  רכישה  מות 
שזה  המקומי,  הייצור  על  בעיקר  נשענים 

אנחנו.”

בו  בסיור  השתתפתי  וחצי  כשנה  לפני   
חחברת קיימא הדגימה בפני מנהלי גד”ש גי

דול חדש, לפתית )קנולה( משופר מתוצרת 
אז  מי שהיה  גם  בסיור השתתף  מקומית. 
מנהל שמן תעשיות. בשיחה שקיימנו איתו 
בסיור הוא התחייב לרכוש את כל הקנולה 
היא תעמוד במבחן  בישראל, אם  שתיוצר 

האיכות. מה קרה מאז?
“ממש לפני מספר ימים ביקרו אצלי אנשי 
ארגון עובדי הפלחה. הם פנו אלי בבקשה 
מקומית,  מתוצרת  הקנולה  את  שנקלוט 

דואני השבתי להם שאני מוכן להתחייב לק
לוט את כל מה שהם מסוגלים לייצר, אם 
בשבילנו  האיכות.  בדרישות  יעמדו  כמובן, 
יהיה בכך גם אקט ציוני וגם כלכלי, שיחסוך 
הובלה ימית. הם דיברו איתנו על תחזית של 

כ- 1000 טון של זרעי לפתית )קנולה(. “
חברת שמן תעשיות מעבדת כ- 200 אלף 
טון פולי סויה בשנה, וכ- 60 אלף טון זרעי 
מארגון  נעמתי,  לאורי  “אמרתי  לפתית. 

דעובדי הפלחה, כי אשמח עם חקלאי ישר
60 אלף טון לפד  אל יוכלו לייצר את כל ה-

אותם  נקלוט  אנחנו  צורכים,  תית שאנחנו 
בשמחה.”

מי הם הלקוחות שלכם?
ומרכזי  בישראל  התערובת  מכוני  “כל 
המזון המסחריים, בעבר היה לנו גם ערוץ 
שיווק ישיר לרפתות שמקיימות מרכזי מזון 
השנים  עם  עבר  השוק  לצערנו,  עצמאים. 
לקניית כוספאות בתוך החליפה )כופתאות 
ישיר  באופן  לשווק  הפסקנו  וכך  תערובת( 
אומנם  היא  החדשה  השיטה  לחקלאים. 
רווחית,  פחות  אבל  בשבילנו,  יותר  קלה 
כשהרכישות מתבצעות על ידי מרכזי המזון 

ולא באופן ישיר על ידי החקלאים. 
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סופר נני
כשייבאה, לראשונה בישראל, גבינה כחולה, הזעיקו אותה המחסנאים: “הגבינה מקולקלת, 
הכל מלא עובש!” היום חולשת נני סיימן על שוק גבינות הגורמה בישראל, ומלמדת את 

המקומיים פרק בהלכות ריחות מוזרים

מי אמר שיש לנו רק פלאפל? בטח שלא! 
נני סיימן היא מנכ”לית ובעלים של חברת 
גבינות  יבוא  ומי שנחשבת לחלוצת  סיימן, 

מתג אומנם  היא  מהאייטיז.  עוד  דהגורמה 
אה בשורת גבינות גורמה שייבאה, אבל יש 
לדבריה,  הישראלי,  שהקהל  גורמה  גבינות 

עוד לא מוכן אליהן. “אנחנו לא מביאים את 
הגבינות הכי מסריחות, כי הישראלים עדיין 
“גבינה  זה,” היא מסבירה.  לא אוהבים את 

| כתבה: שירית טרוינר | 
צילום: אלי דסה

נני סיימן
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הריח  בין  היחס  שבו  היחידי  המוצר  היא 
לטעם הוא הפוך - ככל שזה מסריח יותר, 

הגבינות הממש מס אבל  יותר.  טעים  דזה 
ריחות הן עבור הישראלים מעט יותר מדי, 

אולי בעוד כמה שנים.”
 

ישראלים בכלל יודעים לאכול “גורמה?”
ה-90,  לייבא בתחילת שנות  “כשהתחלנו 
וגבינה  לבנה  גבינה  זה  מה  רק  ידעו  בארץ 
מלוחה. זה כל מה שהיה. כשהבאנו לארץ 
בפעם הראשונה את הגבינה הכחולה, זאת 
לי  קראו  המחסנאים  עובש,  עליה  שיש 
לבוא מהר כי ‘הגבינה מקולקלת, הכל מלא 
כלום.  הכירו  לא  ידעו,  לא  אנשים  עובש.’ 
היום כבר אפשר לומר שהישראלים לומדים 

מהר מאוד, אבל לנו לקח 15 שנה בערך.”
סיימן )58(, תושבת הרצליה, אם לשלוש 

מייב אינה  נכדים,  לשלושה  וסבתא  דבנות 
הי אימפריית  כמובן.  רק מוצרי חלב,  דאת 

ממשיכה  וגבינות,  בפסטה  מתחילה  בוא 
במותגים כמו “אוראו” ו”סנדלפור” ונגמרת 

לקונדי גלם  בחומרי  כמובן(  בינתיים,  ד)רק 
טוריות.

סולחה עם הסיטונאים
דהכל התחיל אי שם בפריז. את בעלה הצר

פתי ארנסט הכירה סיימן הצברית כדיילת 
אוויר. השניים התחתנו ועברו לצרפת, שם 
הכירה את מדף המוצרים המקומי. כשחזרו 
ההתמודד  1983 ב- בנות  שלוש  עם   לארץ 

דות עם המדפים הדלים בישראל לא הייתה 
משימה פשוטה. “היה קשה, במיוחד אחרי 
נזכרת.  היא  שם,”  השפע  לכל  שמתרגלים 
“כאן לא היה כלום. בקבוק שמן היה עשוי 

דמזכוכית, נוזל, אי אפשר היה לגעת בו. הק
קאו היה בשקית מנייר חום.”

עם  היכרותם  את  לנצל  החליטו  השניים   
דהשפע האירופי ולהכיר לצרכן הישראלי טע

מים חדשים, או לכל הפחות לנסות לגרום לו 
ליישר קו עם שאר העולם. “הרעיון היה לייבא 
מותגים הקיימים בכל העולם, ואין שום סיבה 
“בעלי  מסבירה.  היא  בישראל,”  יהיו  שלא 

דאמר, ‘אני לא מוצא שום סיבה שהמדף ביש
אבל  אחרת.’  מדינה  בכל  כמו  יהיה  לא  ראל 
השוק היה סגור ומאוד מוגן באותה תקופה. 
אי אפשר היה להכניס לארץ מוצרי מזון. בעלי 
נסע לצרפת, חיפש ויצר קשרים באירופה עם 

דהרבה מאוד חברות, ואני פה בארץ ניסיתי לד
חוף ולפתוח את השוק.”

 
היה לך בכלל ניסיון עסקי כלשהו?

למים,  ונזרקתי  לפה  הגעתי  דבר.  “שום 
היינו חייבים להתמודד. חשוב מאוד להיות 

דערניים ומאוד זהירים, ולהאמין במה שעו
דשים. כי אם את לא מאמינה, את לא משד

רת את הדבר הנכון לאדם שיושב מולך. אני 
כל הזמן האמנתי במוצרים שלי, כל מוצר 
היה כמו הבייבי שלי. עד היום אנחנו עושים 
את זה. הלכתי בכל שבוע לחנויות אחרות, 
את  להעמיד  איך  המוכרים  את  ללמד  כדי 
הגבינה ואיך לחתוך אותה, זה מקצוע שלם 

דשבארץ לא הכירו. היום הם כבר קצת יוד
דעים. עכשיו יש תחלופה גדולה, אז אני צרי

כה להמשיך לללמד את החדשים.”
 

איך מצאתם את המוצרים? 
למפעלים  נסע  הרכב,  את  לקח  “בעלי 
בהתחלה  הדלתות.  על  להם  ודפק  בצרפת 
החרם  בגלל  רצו.  שלא  כאלה  הרבה  היו 
אבל  מוצרים.  לנו  לתת  חששו  הם  הערבי 
במשך הזמן זה נעלם, והיום אין שום בעיה, 

דלהפך. הגענו למצב של חברות מאוד קרו
עובדים  אנחנו  שלנו.  הספקים  כל  עם  בה 

דאיתם כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו מכי
רים אותם טוב. יש לי מפעלים שאני עובדת 

איתם כבר 15 ו-20 שנה.” 
כל כך טוב, שסיימן קיבלה לא מזמן פרס 
מיוחד מהנשיא ניקולא סרקוזי, על תרומתה 

לטיפוח קשרי המסחר בין ישראל לצרפת.
אבל בהתחלה זה לא היה קל. הסיטונאים 
שנחת,  הצרפתי  הזוג  על  סמכו  ממש  לא 
פשוטו כמשמעו, בדרום תל אביב באמצע 
לקנות  רצו  לא  פשוט  הם   - ה-80  שנות 

לקח “יום אחד התעצבנתי,  דאת הסחורה. 
תי ארגז ושמתי את כל המוצרים שהבאנו. 

דלקחתי את הרכב לרחוב אבן גבירול, הלכ
תי לחנות מכולת ושמתי לו את הארגז על 

השולחן.”
דבחנויות אהבו את שיטת השיווק של סיי

מן, שחסכה להם הרבה כסף. הסיטונאים 
דקצת פחות. “היה בלגן, כעסו עלינו, כי אנ

שים הפסיקו להגיע לדרום תל אביב לקנות 
סחורה. בסוף עשינו סולחה, הבטחתי להם 

שאני מפסיקה לספק לכל חנות.”

מאיפה הביטחון הזה?
“באותה תקופה הייתי צעירה, אופטימית, 
כמובן  אז  ונהדר.  יפה  יהיה  חושבת שהכל 

או שגנבו  כאלה  היו  קשים.  רגעים  דשהיו 
תנו, לקחו לנו סחורה ולא שילמו, ברחו או 

דפשטו את הרגל. אבל זה חלק מההתמוד
דדות. כל פעם שיש לך מקרה כזה, את לומ

דת להתמודד עם זה, מה לא לעשות.”

בנו “ליין” כשר
אצל  שהצטבר  המבורך  העבודה  עומס 
נפרדת.  הזוג חייב הפצה באמצעות חברה 

דכך נוצר הקשר עם חברת ויטה, קשר שנמ
שך עד 1995-. גם הקשר העסקי עם חברת 
אחרי  עניינים  ניגוד  בשל  התפרק,  עלית 
טפו  בינתיים,  שטראוס.  של  ההשתלטות 

דטפו טפו, הכל דופק ומתקתק. סיימן אחר
אית ליבוא שורה לא נגמרת של מוצרים.

 “אנחנו מביאים רק גורמה. ללכת ולהביא 
מוצרים שכל פעם מישהו אחר ימצא יותר 
זול במדינה אחרת באיכות פחות טובה, זה 
לא מעניין להתאמץ. אבל אם אני מביאה 
מוצר שאין פה בארץ, שאפשר לתת משהו 

אחר לצרכן, זה נותן סיפוק.”

שאוהב  לישראלי  גורמה  למכור  אפשר 
פיתה עם שווארמה?

“בארץ תמיד אמרו לנו ‘אפשר למכור את 
זה ב-9.90 שקלים.’ זה היה הדבר שהכי לא 

דאהבתי לשמוע. איך אפשר למכור מוצר אי
כותי ב-9.90 שקלים? זה היה מרתיח אותי. 
הישראלים מכירים. הם נוסעים לחו”ל, הם 

בד היינו  דמכירים את המוצרים. כשאנחנו 
דרום תל אביב זה היה מגיע בשוק שחור, אנ

שים היו מביאים את זה במזוודות. אנשים 
הכירו את המוצרים. כשאנשים טסו לחו”ל, 

המטוס היה מסריח מגבינות.”
 

היו כישלונות? 
מאר הרשי  של  השוקולד  את  ד“הבאנו 

אחת  מספר  חברה  היא  שם  הברית.  צות 
רגילים  כולם  כי  הלך,  לא  זה  בארץ  ופה   -
לשוקולד פרה. ככלל, ישראלים לא כל כך 

מתחב הם  האמריקאי.  לטעם  דמתחברים 
רים יותר לטעם האירופי, לאיטלקי, היווני, 
ששינינו  לומר  אפשר  אבל  צרפתי.  הדרום 
הרגלי צריכה כאן בארץ. כשהחלטנו להביא 
את הריבה של סנדלפור, לדוגמה, אמרו לי 
שלא יאכלו את זה. היום יש לנו נתח שוק 

נרחב.”

מה עם כשרות?
למפע נסענו  אז  בעיה.  היא  “הכשרות  ד 

לים, הכשרנו אותם, בנינו ‘ליין’ כשר והבאנו 
חלב  במוצרי  אבל  לישראל.  המוצרים  את 
משגיחים  לשלוח  צריך  מסובך.  מאוד  זה 
לכל החוות, לבדוק את החווה והחליבה של 
למפעל  החלב  העברת  על  לפקח  הפרה, 

ולייצר חלב שהוא תחת השגחה.”
 

חואת הכל מימנתם מהכסף שלכם, הפר
טי?

מאוד  הן  חלב  למוצרי  הכשרות  “עלויות 
דגבוהות. במוצרי אחרים כמו פסטה, לדוג
דמה, זה הרבה פחות יקר כי זו תעודה שנ

בזה,  התמחינו  השנים  במשך  אבל  תית. 
דוהיום אנחנו מובילים בשוק בכל מה שק

שור למוצרי חלב כשרים. מאחר שבנינו את 
דהקווים הכשרים במפעלים האלה, כל המג

וון הכשר הוא שלנו, ואנחנו מוכרים את זה 
לקהילות היהודיות בכל מקום בעולם.”

 
מחסור  היה  אולי  וה-90  ה-80  בשנות 
במוצרים מהסוג שייבאתם. אבל מה סיימן 
2011 לצרכן הישראלי, כשח  מציעה בשנת

כאן  לייצר  ואפשר  מתקדמת  הטכנולוגיה 
במקום לייבא? 

אז  אחרים,  ובאים  שמתים  מוצרים  “יש 
הספקים  לפקח.  הזמן  כל  לשמור,  חייבים 

דשלנו כל הזמן מפתחים דברים חדשים. עכ
שיו הצלחנו לפתח מוצרים מיוחדים לענף 
אלסטית  חמאה  לדוגמה,  הקונדיטוריות. 

שאפשר לעבד אותה מבלי שתימס.”

כשאת רעבה את אוכלת גבינה עם עובש? 
לא בא לך צ’יזבורגר או ג’אנק זול אחר? 

“אני לא אוכלת צ’יזבורגר כי אני לא רוצה 
להשמין, אבל אנחנו אוכלים שניצלים.”



הרפת והחלב פברואר 2012 34

הגבינות של 
אמנון ונינה 

– על יד 
איקיאה

במשק האורגני של אמנון זגרמן מנטעים יש ירקות, כוורות, 
לול חופש, ולאחרונה גם עזים ומחלבה. יחד עם דוכן מכירה 
עצמאי, ואידיאולוגיה מוצקה, הכל משתלב למערכת אחת, 
זמן  מדי  יותר  משאירה  אינה  אך  יפות  תוצאות  שמביאה 

לפנאי 

באמת קשה להחליט במה לפתוח הפעם 
בעובדה שא דאת הכתבה שלפניכם, האם 

מנון זגרמן ממושב נטעים הוא בעל משק 
ירקות אורגני מעניין? או בכך, שהוא מגדל 
על  נספר  אולי  או  וייחודי?,  גדול  דבורים 
שהקים  המחלבה  ועל  שלו,  העזים  עדר 
כאן בחצר ביתו? ואולי אפשר היה להתחיל 
בכלל בתאור הלול האורגני, המזכיר מאוד 

את הלול של הסבתא שהיתה לי במושבה.

עצמו,  זגרמן  באמנון  פשוט  נתחיל  אז 
שפם  עטור  כתפיים,  רחב  חקלאי  שהוא 
אדיר, בסגנון הרטרו, שעכשיו הוא כבר די 
לבן. התיישבנו אצלו בסככה, ודיברנו על כך 
ממש  כאן,  בערים.  מוקף  נטעים  שמושב 
מעבר לגדר, כבר תחום השיפוט של העיר 
סניף  הוקם  למושב  בשכנות  לציון.  ראשון 
של איקיאה, חנות הרהיטים הגדולה. ממש 

דבכניסה של המושב יש לאמנון דוכן למכי

רת המוצרים האורגניים שהוא מייצר.

לראשון נסעו בעגלה
אמנון זגרמן )68(, נולד בכלל במושב ניר 
צבי שבעמק חרוד. לנטעים הוא הגיע כילד 
1952. מזכיר המושב באוד -עם משפחתו ב
להם  שעזר  משפחה,  קרוב  היה  ימים  תם 

בנעו שעבר  אברהם,  אביו  כאן.  דלהסתדר 

| כתב וצילם: עמי רוז’נסקי | 
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ריו הכשרה חקלאית במשק פלביץ’ בנהלל, 
הקים בנטעים משק מעורב, כנהוג באותם 

עימים – הוא נטע את הפרדס הראשון במו
להשלמת  עבד  וגם  לול,  רפת,  הקים  שב, 
אדמה  תפוחי  ובהוצאת  בתילום  פרנסתו 

עאצל חקלאים אחרים. לראשון לציון, שעכ
ואז כל כך רחוקה, הם  שיו כל כך קרובה, 
היו ניגשים רק אחרי שרתמו את הפרד הזקן 

לעגלה ונסעו לעיר על דרכי העפר. 
עכשאמנון סיים את שירותי הצבאי בצנח

נים ב- 1964 הוא חזר למשק, אבל פרנסה 
רבה לא היתה בו, ולכן אבא קנה לו טרקטור 
והבן הממשיך יצא לעיבוד חלקות במשקים 

של אחרים. 
אמנון  החליט   ,1972 ב-  נפטר  כשאביו 
אופי המשק, לאט אבל באופן  לשנות את 
למדתי  ישראל  “אתה מבין, במקווה  יסודי. 
על  חלמתי  ותמיד  דבורים,  גידול  במגמת 
הקמת מכוורת. בשיא היו לי כבר כ-2000 
מדוע?   .700 עם  רק  נותרתי  היום  כוורות, 
מבוגרים,  די  כבר  אנחנו  “כי  נאנח,  הוא   “
ולרוץ עם כוורות בכל הארץ לחפש מרעה 

לדבורים זה כבר לא כל כך פשוט.”

־אני רואה כאן דיר עזים יפות, מתי זה הת
חיל אצלך?

“גידול עזים הוא ענף חדש יחסית אצלנו, 
חלום  במשפחה  לנו  היה  שנים.  שלוש  רק 

עישן להקים דיר, אבל תמיד דחינו אותו לי
בית  ממושב  חבר  והנה,  יותר.  טובים  מים 
שלו,  הדיר  את  לסגור  החליט  הסמוך  חנן 
והיתה לנו הזדמנות לרכוש את העזים. היה 

עצריך לקבל החלטה במהירות, וקיבלנו. הק
60 העע -מתי את המבנה, ואיכלסתי אותו ב

זים שרכשנו. תאמין לי, שלא היה לי כל ידע 
מוקדם איך מגדלים עזים, במקווה ישראל 
למדתי לגדל דבורי דבש, לא עזים. עד היום, 
זן העזים החומות  אם תשאל אותי מאיזה 

שלי, לא אדע להשיב לך. 
בעבודה,  והתחלנו  חליבה  מכון  “הקמנו 

עורק אז תפסתי בעצם, כי החיים שלנו הש
הופך  עזים  בעדר  הטיפול  הכר.  ללא  תנו 
עת  בכל  גדולה,  ולמחוייבות  חיים  לאורח 
על  לדבר  שלא  בחצר,  מישהו  להיות  צריך 

עשתי חליבות ביום, החייבות להתבצע במו
עדים קבועים.” 

כמה חלב מניב העדר?
“בעונת השיא, אחרי ההמלטות, התנובה 
עכשיו,  אבל  ביום,  ליטר   200 לכ-  מגיעה 
למשל, כשהעזים ביובש לקראת ההמלטה, 
התנובה ירדה לכ- 20 עד 30 ליטר ביום, זה 

הכל. כל החלב מיועד למחלבה שלנו.”
אמנון מגדל אפונה, וכובש אותה לחציר, 
הוא  מרוכז  מזון  לעזים.  מגיש  הוא  אותו 

רוכש ממכון תערובת בגדרות. 
“מה להגיד לך, הוא אומר, העזים דורשות 

בהמל ועזרה  מעקב   - לב  תשומת  עהרבה 
הטלאים  והפרדת  הטלאים,  חימום  טות, 
חלב,  באבקת  והגמעתם  בזמן  מהאמהות 

כדי שיהיה לנו די חלב למחלבה שלנו. 

קשיים? אין יותר מידי, עזים הן בעלי חיים 
חזקים מאוד. פה ושם יש עז חולה, בשביל 
זה יש רופא מטפל, פה ושם מתה עז, גם 

זה חלק מהחיים.”

שתושבי  לעובדה  השכנים  מגיבים  כיצד 
נטעים, המוקפים בפרדסים עם ריח נעים, 

פתאום מריחים גם זבל של עזים?
אמנון מניד את ראשו מעלה מטה ואומר: 
“אמרתי לשכנים שלנו, שנטעים הוא עדיין 
ללמוד  צריכים  פשוט  והם  חקלאי,  מושב 

עלחיות עם העזים שלי בשלום. אז כשמוצי
אים את הזבל מדי פעם זה גם מריח קצת, 
לא נורא. גידול עזים אולי נשמע לך עיסוק 
לי, לא העליתי  רומנטי מאוד, אבל תאמין 
בדעתי אילו קשיים יערמו בדרכי השלטונות 
וקבלת  השונים  האישורים  את  לקבל  כדי 

מכסת החלב.” 

קשה לצאת לחופש
עם  הבנה  מתוך  העדר  את  רכש  אמנון 
בעל הדיר הקודם, שהאחרון יעבד את החלב 

עבמחלבה שלו, אבל האיש לא יכול היה לע
לקבל  עליהם  והיה  הזאת,  בהסכמה  מוד 
או  בפרדס,  החלב  את  לשפוך  או  החלטה: 
למצוא פתרון אחר. במשפחת זגרמן נפלה 
אישתו,  ונינה,  מחלבה,  להקים  ההחלטה 

קיבלה על עצמה את המשימה.
 אנחנו יורדים למחלבה, השוכנת במבנה 
“אני  מסבירה:  ונינה  המשק,  בקצה  חמוד 

עבכלל מורה שפרשה מהמקצוע ועבדה במ
קומות אחרים. אבל החלטתי שגיבון נשמע 
לא,  למה  לעצמי,  נחמד. אמרתי  די  דווקא 

אפשר ללמוד גיבון... ולמדתי.” 
נוצץ  שהמבנה  וראינו  למחלבה,  נכנסנו 
בנקיונו. “פקחי משרד הבריאות באים אלינו 
מספר פעמים בשנה לביקורי פתע, ותמיד 

עהם פוגשים במחלבה נקייה מאוד,” היא או

מרת, ולא בלי גאווה. 
גבינת  קממבר,  גבינת  טועמים  אנחנו 
סנט-מור שהיא גבינת עובש, סוג של גבינה 
לציין, טעים  יש  והכל,  יוגורט,  וגם  צהובה 

מאוד. 
“נכון שהמחלבה שלנו שוכנת בלב הפרדס 
בשולי המשק, אבל הציבור כבר מכיר אותנו 

ויודע להגיע אלינו, “אומרת נינה.
עכל החלב המשמש לייצור מוצרי המחל

בה הוא מתוצרת העדר שלהם. מה עושים 
היא משיבה  “עושים פחות,”  כשאין חלב? 
ומסבירה שגבינות צהובות הן  נבוך,  בחיוך 
היא  ואותן  יותר,  ארוכים  מדף  חיי  בעלות 
שיש  בעונות  גם  ללקוחות  להציע  יכולה 

פחות חלב. 
נינה,  מודה  מאוד,”  קשה  “העבודה 
אפילו  העליתי  לא  הרעיון  את  “כשבחנתי 
בדעתי כמה עבודה יש להשקיע במחלבה, 
ממשרד  רשיון  קיבלנו  בניקיונות.  בעיקר 
לשמור  וצריך  מחלבה,  לקיום  הבריאות 

עליו. 
כשלו הם  הטרי  החלב  של  המדף  עחיי 

שה ימים בלבד, ויש להפוך אותו למוצרים 
במהירות. העדר והמחלבה מחברים אותנו 
למשק בכל ימות השנה, וממש קשה לצאת 

מהבית, לכמה ימי חופשה למשל. 

לול במכונת הזמן
נוקס  לפורט  יותר  שדומה  ללול,  ירדנו 
של  הזהב  נשמר  בו  המאובטח  )המקום 
הלול  ללול במשק מושבי.  ארה”ב(, מאשר 
מוקף בקונצרטינות של גדר תיל, שלא היו 
מביישות ישוב ספר בעוטף עזה. את הלול 
אתה  “גנבים,  כבד.  במנעול  נועל  אמנון 

עיודע. לפני כשנה וחצי נכנסו ללול שלי בדו
אים באישון לילה, ורוקנו לי אותו, אז הבנתי 
שאם אני רוצה לשמור על התרנגולות - אני 

גם צרך להגן עליהן. אז גידרתי את הלול.”

נינה עם 
מגש גבינות
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גם  שם  וראינו  מטילות,   800 כ-  בלול 
כמה זכרים גאים הסובבים עם הראש זקוף 
ותוקפים כל זר שמנסה לחדור לטריטוריה 
תחושה  עלי  השרתה  לול  הכניסה  שלהם. 
של מעבר במכונת זמן, תאי הטלה עשויים 
התרנגולות  משומשים,  פלסטיק  ממיכלי 
שלבי  וסולמות  הרפד,  על  חופשי  סובבות 
לילה,  ללינת  מוכנים  בצד,  ערוכים  העץ 
לי  שהיתה  הסבתא  של  הלול  את  מזכיר 
אולי תצחק  “אתה  במושבה מזכרת בתיה. 
על הלול שלנו,” אומר אמנון ברצינות רבה, 
להיות  הכבוד  את  לעצמי  שומר  אני  “אבל 

עבין המגדלים הראשונים של לול הטלה אור
עגני בישראל. תפיסת הלול האורגני השתנ

תה מאז אצל רבים, אבל אני מאמין בלול 
עהפתוח, כי כך הוא קרוב לתנאי הטבע במי

דת האפשר. זה לא רק אוטנטי יותר, זה גם 
די מסובך, כלומר עם הלול פתוח, או יותר 

ענכון סגור רק ברשת )מוקף בגדר תיל(. הת
ערנגולות חשופות יותר להשפעות מזג הא

בדרך  סגורים  אחרים  אורגניים  לולים  וויר. 
הטמפרטו על  בהם  לשלוט  ואפשר  עכלל, 

רה, אצלי לא. זאת גם הסיבה, שיש אצלי 
תנודות גדולות ברמת ההטלה, אשר יורדת 
באופן דרסטי עד כ- 40% כשקר. כך שגם 
להיות  אמור  אורגניות  מביצים  הפדיון  אם 
הפסד  על  מכסה  לא  הוא  יחסית,  גבוהה 
מהירידה ברמת ההטלה בתקופות של מזג 

אוויר קיצוני. 
כדי לחסוך לך את השאלה למה בכלל אני 
הוא  הזה  הלול  כי  לך,  אומר  זה,  את  צריך 
בעצם ביטוי לאידיאולוגיה אורגנית, הצדקה 
כלכלית אין לי בו. אבל כשהמשק כולו הוא 

עאורגני, כמו אצלי, הענף הזה משתלב, אי

אצל אמנון במשק הכל אורגני
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כשהו, במרקם הכולל של התוצרת שאותה 
אנחנו מוכרים בדוכן. בכלל, לא פגשתי עדיין 
חקלאי אחד בכל רחבי ישראל שמאכיל את 
העופות שלו בירקות אורגניים, חוץ ממני, 

כמובן.” 

פוטנציאל לטרור
משקי  מספר  פועלים  נטעים  במושב 
שותף  זגרמן  אמנון  משק  אורגנים.  ירקות 
הירקות  בשטחי  יעקב  בן  אמנון  עם משק 
אורגניים  ירקות  מגדלים  הם  האורגניים. 
מכל הסוגים על פני כ- 45 דונם, כששישה 

כולו הוא מה עדונם הם בחממות. השיווק 
עדוכן שבפתח המושב. “כדי שיהיה לנו מס

פיק מה למכור, אנחנו אף מביאים תוצרת 
של משקים אורגניים אחרים, איתם אנחנו 

קשורים.” מסביר אמנון. 
“אזור נטעים נחשב לקשה לגידול ירקות, 
כי הלחות באוויר היא גבוהה, בעיקר בקיץ. 
ועגבניות סובלים כאן ממחלות  מלפפונים 
עלים, ולכן כדאי לגדל אותם בעונה הנכונה. 
מים מושבים אנחנו מקבלים למשק, אבל 
משתמשים  אנחנו  האורגנית  לחקלאות 

במים שפירים הבאים מבאר של המושב.”

מי הם קהל הלקוחות של הדוכן?
קבוע.  לקוחות  קהל  של  בסיס  לנו  “יש 
רבים מהם אומרים לנו, כי הם רוצים מזון 

ענקי ובריא יותר, לכן הם קונים תוצרת אור
גנית.” אומר אמנון ומזכיר לנו, כי חקלאות 
אורגנית היא עתירת עבודת כפיים. בשטח 
בו ביקרנו גדלים עתה תפוחי אדמה, והוא 

מכוסה בעשביה. “כשחסרות ידים עובדות, 
זאת התוצאה,” הוא מתנצל.

אמנון בן יעקב, השותף, קיבל הקצאה של 
חמישה עובדים תאילנדים, אבל אחד מהם 

כש פועלים.  ארבעה  עם  “נשארנו  עברח. 
נוספים,  זרים  פנינו בבקשה לקבל עובדים 
ישראלים.  עובדים  לחפש  ללכת  לנו  אמרו 
אני מניח שלא אחדש לך או לקוראים שלך 

עדבר אם אומר, כי ישראלים פשוט לא רו
צים לעבוד בחקלאות. מי שמגיע לכאן, עוד 
לפני שהוא נכנס לחלקה - מבקש משכורת 
ואחרי  בה.  לעמוד  יוכל  לא  שהמשק שלנו 

גם המשכו בשדה,  עבודה קשה אחד  עיום 
רת הזאת לא מספקת אותו, הוא פשוט לא 
עובדת  לי  יש  כי  לציין,  מעניין  יותר.  חוזר 
אחת, עולה מרוסיה, שהשתלבה אצלנו יפה 

במשק, אבל זה באמת מקרה נדיר.” 
לאמנון  עסקינן,  שכירה  בעבודה  ואם 
“לאחרונה  הממשלה:  כנגד  מלאה  בטן  יש 

עהתבשרנו, כי הממשלה נתנה אישורי עבו
דה ולינה ליותר תושבי השטחים. ואני ממש 

עלא האמנתי למשמע אוזני, הממשלה פוג
להניד  ידיה מבלי  במו  הציבור  בבטחון  עת 
במושבים  בחצרות  לעצמך,  תאר  עפעף! 

מה רבים  ערבים  לילה  מדי  עכשיו  עישנים 
זה?  הוא  לטרור  פוטנציאל  איזה  שטחים, 

אני ממש מתפוצץ! 

חשוב לדעת מתי לרדות
עאך הענף החזק מכולם לדבריו הוא המכ

וורת, שעיקר הפרנסה באה ממנו. בעבר היו 
לו כאמור כ- 2000 כוורות, היום נותרו רק 

כ- 700, כשכוורנים רבים אי שם בשטחים 
המרעה  משדות  שנגנבו  מהכוורות  נהנים 
בהם הוא ממקם את כוורותיו. אמנון מראה 
לנו שורה של אמצעים, בהם הוא נוקט כדי 
להקשות על הגנבים, בהם גושי בטון יצוק 
במשקל של חצי טון, שרשרות של טנקים, 
וקונסטרוקציות כבדות של ברזל, אותן הוא 
מניח על הכוורות כדי להקשות על הגנבים. 

ע“תאמין לי, שזה בקושי עוזר. רק אתמול זי
עהיתי גניבה של שמונה כוורות, שהיו לי בא

זור קיבוץ גת. אני יכול לפרזל את הכוורות 
כמה שאני רוצה, הם תמיד ימצאו את הדרך 

לבצע את הגניבה,” הוא אומר לנו.
שהוא  מאמין  אמנון  המקצועי,  במישור 
הדבוראי היחיד בישראל המפיק כל כך הרבה 
דבש  לרדות  משתדל  הוא  דבש.  של  סוגים 
הצמחים  הפריחה של  עונת  לפי  מהכוורות 
השונים. הוא לא מוכן להיכנס כאן להסברים 
לדבריו,  הזה,  בענף  יש  כי  יותר,  מעמיקים 
הראשון  החלוץ  “אני  תעשיתי.  ריגול  הרבה 

של סיווג דבש ברמות אלה,” הוא אומר. 
בהיר  דבש  ובה  צנצנת  לנו  מראה  אמנון 
מאוד, כמעט לבן, ומציע שנטעם, אך אינו 
מוכן לפרט מאיזה צוף פרחים הדבש הזה 

עמופק. “כדי שלא יעתיקו. אחרי הכל המח
קים מחכים לי בפינה!” הוא קובע.

יין,  אמנון מראה לנו עוד סוג של דבש - 
כפי שהוא מכנה זאת. “לא פעם יש מעט 
מאוד דבש מסוג מסויים, וחשוב לדעת מתי 
יש  הרדייה  לעיתוי  אותו.  לרדות  יש  בדיוק 

חשיבות גדולה מאוד.” הוא מסביר.
איש אשכולות כבר אמרנו?
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רפתן שהוא גם שוחט
למרות שברשותו הרפת הגדולה ביותר במושב פרזון, עופר כהן בוחר להשלים הכנסה כשוחט, 

ובמסגרת יום העבודה הארוך מאוד שלו הוא גם מצליח לתפעל מרכז מזון עצמאי

ב”תחרות  החלב  ענף  עסוק  בהם  בימים 
הרפת המטופחת”, כדאי לבקר גם במשקו 
של עופר כהן ממושב פרזון, שהרפת שלו 
גם מגוננת בטוב טעם וגם, לא פחות חשוב, 
מבריקה  כשהיא  למופת,  סדר  על  שומרת 

בניקיונה.
כל זאת, כשבעל הבית, כלומר עופר כהן 
במשרה  כשוחט  עובד  לב,  שימו  גם,   )48(
מלאה מזה 14 שנה במשחטת דבאח, בדיר 

אל אסד.
סדר היום של עופר מתחיל בשעה שלוש 
לפנות בוקר, כשהוא קם לארגן את המשק, 
להכין את המנה במרכז המזון שלו, לחלק 
אותה, לחלוב )ביחד עם התאילנדי( לנקות, 
ולצאת לעבודה במשחטה בחמש ושלושים. 

דאת חליבת הצהרים מבצע העובד התאילנ
די בעצמו. עופר חוזר הביתה בשעה ארבע 
אחר הצהרים, מחליף בגדים ויוצא למשק. 
הביתה הוא נכנס בשעה תשע בערב אחרי 
שביצע את כל עבודות המשק, כולל טיפול 

| כתב וצילם: עמי רוז’נסקי | 

פינת היופי ברפת עופר כהן

עופר כהן
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במרכז המזון, שאליו עוד נחזור בהמשך. כך 
זה מדי יום, כך זה נמשך כבר שנים רבות. 
עופר לא מבין מה ההתרגשות, אורח החיים 

הזה נראה בעניו נורמלי ביותר.
במושב פרזון שבחבל תענך פועלות כ-25 
שלהם  החלב  מכסת  חברים.  של  רפתות 
לרפת.  ליטר  מיליון  כחצי  בממוצע  היא 

לעופר יש כמיליון ליטר מכסה. 
מושב פרזון הוקם בשנת 1953 בידי עולים 
כהן,  שמעון  עופר,  של  אביו  מכורדיסטן. 
כנהוג באותם  הקים במושב משק מעורב, 
לול  וגד”ש,  ירקות  שדה,  ענפי  עם  ימים, 

להבדיל מחלק מהמו פרזון,  דורפת קטנה. 
נותר במהותו מושב חקלאי.  באזור,  שבים 
מלבד הרפתנים יש בו גם מספר חקלאים 

דגדולים מאוד, שעוסקים בעיקר בגידול תב
דלינים. הם מעבדים שטחי ענק, כולל שט

חים שהם שוכרים מקיבוצים באזור הצפון. 

מרכז מזון עצמאי
את המשק עופר קיבל לידיו אחרי שסיים 
את שירותו הצבאי כשמלאו לו 21 שנה. שכן, 
יעשה  הוא  מה  ספק  בכלל  היה  לא  לעופר 
כשיהיה גדול: “מגיל עשר חלבתי פרות, והיה 

דלי ברור כי זאת תהיה דרכי,” הוא אומר, ואח
רי רגע מוסיף במבוכה קלה,כשהוא מתכוון 
כך  כל  לא  “אני  ילדיו:  לתוכניות לעתיד של 
בטוח שהדרך הזאת תמשיך להיות אבן דרך 

במורשת המשפחתית.”
האב העביר לידיו רפת עם שלושים חולבות, 
ועופר הבין די מהר כי אם הוא רוצה להוציא 

פרנסה מהרפת הזאת - עליו לשדרגה. 
“את הפרות האבסנו, כנהוג באותם ימים, 
הזמן  עם  שלנו.  מהשדות  שהוצאנו  במה 
גם  מודה,  ואני  מודרני,  מזון  מרכז  הקמתי 
ניסיתי מספר פעמים לעבור להזנת הפרות 

בבליל שהגיע ממרכז מזון מסחרי, זאת לא 
על החיים. אבל  להקל מעט  רציתי  בושה, 
מרכז  את  לתפעל  חזרתי  כשנתיים  לפני 

בע ההבדל  כי  מדוע?  במשק.  שלי  דהמזון 
דלויות היה כל כך בולט, שקשה היה להתע

לם ממנו. במיוחד בחורף, ההבדל הזה הגיע 
הגיע  המזון  גשם  בימי  ממש.  לאבסורד 
משקל,  לפי  הבליל  את  קניתי  ואני  רטוב, 
כך שאחרי שהפרות סיימו לאכול את המזון 

נו הן  כעבור מספר שעות,  במים,  דהספוג 
תרו רעבות, וכך אי אפשר היה להמשיך! גם 
תנובת החלב התחילה לעבור תנודות בלתי 
מוסברות של ירידות ועליות קיצוניות, שלא 
היה לי להן הסבר, ועובדה היא שכשחזרתי 
המזון  ממרכז  בבליל  הפרות  את  להאביס 
שלי, התנודות החריפות הללו פשוט פסקו. 
לתופעה  אחר  הסבר  לי  היה  שלא  מכאן, 

דמלבד הרכב המנה. בשורה התחתונה, כש
אני מאביס את העדר במזון ממרכז המזון 
שלי, אני יודע מה אני מגיש להן, וגם חוסך 
1.5 שקלים ליום על כל פרה. נכון שהד  כ-

לא  עצמאי  מזון  למרכז  לחזרה  החלטה 
עבודה  בתוספת  מדובר  שכן  קלה,  היתה 
בחוץ  עובד  שגם  וכמי  מאוד.  משמעותית 

זאת בהחלט מטלה לא פשוטה.”
עופר מעבד שטח של כ- 100 דונם בו הוא 
מגדל חיטה לתחמיץ, שיבולת ותלתן לחציר 
ועוד. כל הגידול הוא בבעל. בשעת השיחה 
שאנחנו מנהלים יורד סביבנו גשם זלעפות. 

דעופר מחייך בסיפוק: “אתמול עוד הספק
תי לדשן את החלקות באוריאה, שגשם רק 

ימשיך לרדת.” 

חאחזקת מרכז מזון פרטי כרוכה גם בהח
זקת מלאים, גם הם עולים כסף, מה היה 

החשבון שלך?

ליום,  לפרה  וחצי  שקל  של  “החיסכון 
את  בחשבון  לוקח  כבר  אודותיו,  שדיברתי 
המלאים. את חומרי הגלם לייצור התחמיץ 
ובשטחים  שלי,  בשטח  בעצמי  מגדל  אני 
שאני לקחתי מאחרים. גם את החציר אני 
מייצר מהשדות שלי, כך שלמרכז המזון אני 

דקונה רק את חומרי הגלם ל”חליפה”, גרעי
פי  על  בונה  אני  המנה  את  ותערובת.  נים 

המלצות של ד”ר עופר קרול. “

עגל סימנטל להרבעה
25 משקי החלב עוד שלוד  בפרזון, מתוך
שה מחזיקים מרכזי מזון פרטיים. כל אחד 

דברמה אחרת, אבל בשורה התחתונה מדו
במזון  הפרות  את  המאביסות  ברפתות  בר 
מכל  כי  לציין,  מעניין  עצמית.  מתוצרת 
בעל  שהוא  עופר,  רק  במושב,  הרפתנים 

במש בחוץ  עובד  במושב,  הגדולה  דהרפת 
רה מלאה. בתוך העדר השחור לבן הסובב 
סימנטל  מהזן  עגל  בחזותו  בולט  בחצרות 
הזרעות.  להשלמת  מחזיק  שעופר  אדום, 

ולפרות המת ד“אני מחזיק אותו לשבתות, 
עברות קשה. הסיבה שאני מחזיק סימנטל 
היא שאם כבר לבצע הזרעה באמצעות פר 
ללא ספר יוחסין משובח, אז את הצאצאים 
שלו אני מייעד לגידול לבשר, ולסימנטל יש 
לבן,”  פני השחור  על  לבשר  בעגלים  יתרון 

דהוא אומר. הוא מחליף את העגלים להזר
דעה מדי שלוש שנים, כי עגל כזה יכול לה

 1200 של  למשקל  שנים  מספר  אחרי  גיע 
ק”ג והוא הופך לכבד מדי ויכול לגרום נזק 

לפרות שהוא קופץ עליהן. 
בתחילת הדברים תארנו את הגינון )ראה 
תמונה( ואת הסדר והניקיון המרשימים של 
באופן טבעי  כהן. המחשבה שעולה  משק 
בראשנו היא האם עופר כבר מתכנן גם את 

עגל סימנטל להרבעת פרות קשות התעברות
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ההמשך, את העברת הרפת לדור הבא.
הבוגרים  בני  “שני  במבוכה,  מחייך  עופר 
כבר בעלי משפחות, הם לא חיים במושב. 
מדי  צעירים  הם  האחרים  ילדי  ושלושת 

מכדי לדעת מה יהיה הכיוון שלהם.”
עופר  כמו  לחלוב  התחיל  לא  מהם  איש 
יותר  דורש מהם  לא  גם  ועופר  בגיל עשר, 

מדי מאמץ בעבודות המשק. 
נאנח:  הוא  בעיות  על  אותו  כששואלים 

להישאר פה, הוא עובד נאמן ומסודר מאוד, 
היחסים  אליו.  להתגעגע  מתחיל  כבר  אני 

דשלנו מצויינים, מדי ערב שבת אנחנו נות
נים לו אוכל ודואגים לרווחתו.

על אף העובדה שבפרזון פועלות כאמור 
25 רפתות חלב, מאז פורקה האגודה במוד
1986 אין כל קשר ארגוני בין המגדד  שב ב-

לים, ואין להם ועדה משותפת כדי להאבק 
דעל אינטרסים משותפים, או לרכישת תשו
רלוונ היה  וכשזה  לנפשו,  אחד  “כל  דמות. 

טי גם ניהלנו זה בזה מאבקים על מכסות 
חלב!” אומר עופר.

“הרווחיות של הרפת יורדת כל הזמן. מחיר 
רק  התשומות  מחיר  לאחרונה,  ירד  החלב 
עולה כל הזמן. ברפורמה, כפי שאתה רואה, 

חד סככות  בניתי  עתק.  סכומי  דהשקעתי 
ואת מכון  שות, חידשתי בעצם את הרפת 
החליבה. יחלפו עוד עשר שנים עד שאכסה 

את ההוצאה של הרפורמה. 
דאני גם מוטרד מהרגע בו העובד התאילנ

די שלי יסיים את חמש השנים שהוא יכול 
מרכז המזון הפרטי מוזיל את המנה 
משמעותית
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ניטור אפלטוקסין בדוגמאות 
חלב במשקים בכל אזורי 

הארץ, ובחינת הקשר בין 
ריכוזו בחלב ובמזונות 

המשקיים המואבסים, 
לאורך עונות השנה

מבוא ותאור הבעיה
 האפלטוקסינים הנם רעלנים המופרשים 
 Aspergilus flavus( מפטריות  בעקר 
Aspargilus parasiticus(. רעלנים אלה 
ובבריאות  בע”ח  בבריאות  לפגוע  עלולים 
האדם.יצירתם עלולה להתרחש על הצמח 
בשדה, בזמן הקציר/איסופו, הכנתו וכמובן 

גם בזמן אחסונו, או הובלתו באוניות. 
דגורמי סיכון ליצירת הפטריות הללו והפר
דשת הרעלנים בעקבות זאת הם תנאים סבי

בתיים כמו חום, לחות, איכות וסוג הקרקע, 
זמינות  והאיסוף,  הגידול  אוויר בשלבי  מזג 
מים )בצורת(, אופן ההכנה וחיתוך המזונות 

וכמובן תנאי האחסון וההובלה.
כ-50% מהמספוא הנצרך ע”י עדר החלב 
בישראל מיובא מחו”ל, וכולל בעקר גרעיני 

דדגן )כיום בעיקר תירס, שיפון, חיטה ושי
דבולת שועל(, כוספאות )סויה, חמניות, לפ

לוואי של  יבשים של מוצרי  וקמחים  תית( 
התירס  תעשיית  בעיקר  בחו”ל,  התעשייה 
DDGS(. שאר המספוא המוד  )גלוטן פיד,
אבס לעדר החלב כולל בעיקר מזונות גסים 
)תחמיצים ושחתות( ומוצרי לוואי מקומיים, 
בעיקר רטובים )קליפות תפוזים, מי גבינה, 
גפת תירס, גפת בירה, לימונית ועוד( אך גם 

דיבשים )כמו סובין ורמולאז’(. על פי התק
דנות לאיכות מספוא, נבדקות האוניות המ

גיעות ארצה המובילות מספוא לשורה של 
גורמי סיכון פוטנציאליים, על פי מטריצה 
של דרגת הסיכון. בכל מקרה, כלל המזונות 
משום   ,B1 לאפלטוקסין  בנמלים  נבדקים 
הציבור,  לבריאות  הרלוונטי  העיקרי  שהוא 

| חוקרים :שמוליק פרידמן – מועצת החלב; רן סולומון – שה”מ, המחלקה לבקר; מרים פרוינד – השירותים להגנת הצומח; מלכה בריצי 
וסטפן סובק – המעבדה לבדיקת שאריות במוצרים מן החי, המכון הוטרינרי,שוקי מירון מכון וולקני, ואלן שלוסברג – המכון הוטרינארי | 

ד"ר שמוליק פרידן
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המרכיבים את המנה עד ל- 20 מיקרוגרם/
ק”ג.

הרמות מותרות של M1 בחלב היא של 50 
דננוגרם/לליטר, בעוד שבארה”ב הרמה המו

ישרד 10 מהאירופית. מדינת  פי היא   תרת 
אל, בתוקף החלטות קודמות, מאמצת את 
התקנים האירופיים בתחום זה, הן במזון והן 

בחלב. 

 מטרות העבודה 
בדוגמאות  האפלטוקסין  ריכוז  ניטור   .1
הארץ,  אזורי  בכל  במשקים  גולמי  חלב 
ובמזונות  בחלב  ריכוזו  בין  הקשר  ובחינת 
המשקיים המואבסים, לאורך עונות השנה.
2. ביצוע של ניסוי הוקעה מבוקרת במתן
B1 במזון לפרות ישראליות, במטרה לקבוע 
 M1 המטבוליט  את  להפריש  יכולתן  את 

בחלב.
3. על פי התוצאות לנסות לזהות את גורד
מי הסיכון של מזונות שונים המרכיבים את 
מנת החולבות בארץ להפריש M1, ולנסות 

לתזונ והמלצות  בקרה  אמצעי  דלקבוע 
המותרת  האופטימלית  המנה  בבניית  אים 

בתחום זה.

תוכנית העבודה 
שלב א –שנה ראשונה של העבודה

בשנה זו בוצע לראשונה בארץ דיגום כלל 
ארצי, ע”פ תוכנית מוגדרת ומותאמת, של 
המזון הניתן למשק, במקביל לדיגום החלב 
ובד  ,B1 לנוכחות נבדק  המזון  בו.   המיוצר 
שהואבס  המשק  של  החלב  נדגם  מקביל 

.M1 במזון זה ל
מרכז  צפון,  אזורים,  ל-3  חולקה  ישראל 

דודרום, בכל אזור נבחרו מספר משקים )שי
או מושביים קטנים( אשר  גדולים,  תופיים 
מזון  ממרכזי  החולבות  בליל  את  צורכים 
רפתות  מכלל  שליש  שכשני  היות  באזור. 
מזונן  את  מייצרות  “אינן  בישראל  החלב 

הנר מוכן,  בליל  מקבלות  אלא  דבעצמן”, 
כש ממרכז מזון אזורי מחוץ למשק, נדגמו 

דהמזונות כולל הבלילים ומרכיביהם האורגנ
דיים, הרטובים והיבשים, במרכז המזון האזו

רי, במקביל לדגימת החלב. דוגמאות החלב 
)המכון  שאריות  לבדיקת  במעבדה  נבדקו 
הוטרינרי( ודוגמאות המזון נבדקו במעבדת 
המחלקה לאיכות מספוא בשירותים להגנת 

הצומח.
שלב ב – שנה שניה של העבודה

דבמהלך השנה השניה לעבודה בוצעה הו
של  מיקרוגרם   (  B1 של  מבוקרת  קעה 
גרוס,  תירס  ג’   500 ל-  ליום(  לפרה  רעלן 
ובדיקת יכולת ה- CO של הפרה הישראלית 
בתנאי הממשק והייצור המקומיים. מאחר 
שלפי הספרות העולמית קיימת שונות רבה 
בין התוצאות של יכולות הפרות להמיר את 
סוגיה  בחנו  לא  מעולם  ובארץ   M1ל  B1
זו, הוחלט לבצע את ניסוי ההוקעה כחלק 
זו. התצפית בוצעה ברפת  מעבודת מחקר 
מחקר על 8 פרות ) 6 פרות, ו- 2 מבכירות(. 
הפרות שנבחרו היו בעלות תנובות חלב של 

לחלב כאפ עובר  קרצינוגני מחד,  דמהיותו 
לטוקסין M1, ועלול להתרכז בו עד פי 20 
מריכוזו במזון במעלי גירה. חלק מB1 נהרס 

דבכרס ואינו מגיע למחזור הדם, ולכן רגישו
תם של מעלי הגירה לטוקסינים אלה יחסית 
נמוכה. החלק הנספג בכל זאת עובר תהליך 
מטבולי בכבד והופך בחלקו ל- M1 ונכנס 
של  ובסופו  דקות,   15 תוך  הדם  למערכת 
דבר מופרש מהשתן ומהחלב עד 12 שעות. 
 )CO )Carry Over( יכולת ההמרה בכבד
להפוך את B1 לM1 נבדקה בעבר במספר 

עבודות, והיא נעה בין 1-2% ל% 6.2 )1,2(. 
יכולת הפרשה מושפעת בין היתר מכמות 
והמצב  גזע,  בתחלובה,  ימים  החלב,  ייצור 
הבריאותי של תאי האפיטל המפרישים את 

החלב בעטין )2(. 

מגבלות ותקנות בארץ ובעולם
דהשוק האירופי המשותף מאשר את הר

מות המרביות המותרות של אפלטוקסינים 
 5 עד  הכוללת  החולבות,  במנת   B1 מסוג 
מיקרוגרם /לק”ג מזון, ובמזונות הפרטניים 
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32-40 ליטר ליום ומדיניות החליבה במקום 
היא שלוש פעמים ביום.

שלב ג – שנה שלישית של העבודה
הרא בשנה  שנערך  הסקר  תוצאות  דע”פ 

B1 אובחן גם במזונות שוד  שונה נימצא, כי
נים )ולא רק במזונות המרוכזים המיובאים 
לחשוב  מקובל  שהיה  כפי  מחו”ל,  ברובם 
 ppb 5-19 בין  נעו  שהתקבלו  הערכים   .)
בעיקר מתחמיצים שונים, בעיקר על בסיס 

דתירס אך לא רק. אי לכך הוחלט לבצע ני
טור נוסף של רמות B1 מתחמיצים שונים 

עצ וממשקים  בארץ  מזון  מרכזי  דממספר 
החולבת  מנת  של  כולל  דיגום  וכן  מאיים, 
הניתנת במהלך השנה. במהלך חודשים יולי 
שונים  תחמיצים   15 נדגמו   2010 אוגוסט 
כללו  הדגימות  בארץ.  14- מרכזי המזון  מ 

וסורגום, שהיו בשי דתחמיצי תירס, חיטה 
מוש בזמן הדיגום. בנוסף לכך במהלך חודש 
2010 נדגמו גם מנות כוליות לחולד  אוגוסט
 B1 בות מ 4 מרכזי מזון, ונבדקו להימצאות
של  הכוללת  במנת  המותרת  )הרמה  בהם. 

החולבות היא עד ppb 5 במזון(.

תוצאות
שלב א - שנה ראשונה למחקר - בדיקת 
והימצאות  במזון   B1 ה  ריכוז  בין  הקשר 

M1 בחלב 
במהלך 11 חודשים בשנים 2008-9 נדגמו 
המרכיבים  שונים  מזונות  של  דגימות   571
דיגום  לאחר  כשבוע  החולבות.  מנת  את 
המזון, נדגמו גם מיכלי החלב של המשקים 
שקיבלו את המזון הנ”ל ממרכז מזון אזורי 

דאו ממרכז מזון עצמאי. במרכיבי המזון נמ
ניתן  צאו ערכים של ppb/kg( B1( מ”לא 
 ppb/kg 19 של  למכסימום  ועד  לזיהוי” 
118 בדיקות שבוצד  )כולם מתחת לתקן(. ב

עו לנוכחות M1 בחלב למשקים שהואבסו 
במזון הנבדק היו התוצאות כולן שליליות או 

 .ppt25 -מתחת ל
דכאשר נותחו סוגי המזונות השונים המר

כי  נמצא,  בארץ  החולבות  מנת  את  כיבים 
B1 אובחן במספר רב של מזונות, גם אם 

דהתוצאות היו מתחת לתקן )ולא רק במזו
נות המרוכזים(. מציאת הרעלן גם במזונות 
המיוצרים בארץ מהווה חידוש, מאחר שלא 
חל עליהן לכאורה גורם הסיכון להתפתחות 
הימי  במהלך המסע  מיטבית של הפטריה 
בסוג   B1 הופעת  תדירות  מצבור.  באוניות 
מזון מסוים המרכיב את מנת החולבות נעה 
עשרה  אחד  של  לתקופה  אחד  אבחון  בין 
חודשים, ועד ל 10 אבחונים במהלך תקופת 
הסקר )תחמיץ תירס(. יחד עם זאת, כאשר 
במזונות  שהוזנו  ממשקים  החלב  ניבדק 
שגם הכילו B1, לא אובחן מקרה אחד שבו 
 pptחרגה מהתקן המותר של M1 רמת ה

50 בחלב.
כשכיח  זה  בסקר  שנמצא  העיקרי  המזון 
להתפתחות ומציאת B1 הינו התירס על כל 
צורותיו, הן כגרעין גרוס, והן כגפת תירס, 
ומאוחסן במרכזי  וכמובן כתחמיץ המיוצר 

דהמזון בארץ. מרכזי מזון אלו כידוע מספ
בארץ,  לרפתות  המזון  מכלל   60% כ  קים 
כאשר התירס על כל צורותיו מהווה מרכיב 
חשוב במנת החולבות. כאשר נבדק הקשר 
מרבית  כי  נמצא,  ולעונתיות   B1 לנוכחות 

אובח המזונות  מכלל  הטוקסין  דאבחוני 
ועד לסתיו )69%( כאשר  נו בעונת האביב 

להתפת סיכון  גורם  כנראה  מהווה  דהקיץ 
חות הפטריה בארץ בתנאי ייצור ואחסון לא 

תקינים.
של  מבוקרת  הוקעה  תוצאות   – ב  שלב 

 B1
תירס  עם  פרות   8 של  ההוקעה  בניסוי 
B1 וניטור מבוקר של M1 בחלד  המזוהם ב

בן נמצא, כי לא הייתה כל השפעה על ייצור 
דהחלב, או על מדדי דם המלמדים על תחלו

אה, או נזק לכבד. רמת התאים הסומטיים 
נמצאה בעליה ב- 6 מתוך 8 הפרות, אולם 

דלא ניתן היה לשייכם להשפעת הרעלן דוו
קא.

בעבודה זו נמצא לראשונה, כי יכולת הפרה 
B1 לצורתו המטד  הישראלית להפוך את ה
בולית המסוכנת הייתה בשיעור ממוצע של 
7.8%, שהיא גבוהה מזו שדווחה עד כה בעד

בודות קודמות. ימים בתחלובה ויכולת ייצור 
חלב גבוהות מהווים גורמי סיכון המשפיעים 
בחו”ל  בעבודה   .M1 ל  ההמרה  יכולת  על 
לדוגמא נמצא, כי פרות בתחילת התחלובה 
)14-28 יום( ובסוף התחלובה )238-252 יום( 
ו 1.8%  יכולת המרה של 6.2%  היו בעלות 
בהתאמה )1(. בעבודה הנוכחית ניתן להגדיר 
את הימים בתחלובה )DIM( “כאמצע סוף 
ההמרה  שיכולת  יתכן  לכך  אי  התחלובה”, 
הייתה  התחלובה  בתחילת  אלה  פרות  של 
אף גבוהה יותר מ 7.8%. בעבודה אחרת )2( 

דנמצא, כי קיים קשר בין כמות החלב המיוצ
רת ויכולת ההמרה של הפרה. בניסוי הנוכחי 
הייתה  הפרות  של  הממוצעת  הייצור  רמת 
36 ק”ג ליום, שהיא דומה לרמה הממוצעת 
בישראל. אין ספק שרמות ייצור גבוהות יותר 
הפרות  מאוכלוסיית  ניכר  חלק  המאפיינות 

דבארץ עלולות אף הן להגביר את יכולת הה
לצ יש  הנוכחי.  בניסוי  כפי שנמצאה  דמרה 

יין, כי מדיניות החליבה של 3 פעמים ביום 
את  )גם  בארץ  מהרפתות  רבות  המאפיינת 
רפת הניסוי הנוכחי( תורמת אף היא להמרה 
לרפתות  בהשוואה   ,M1 של  יותר  מוגברת 
מדינות  )במרבית  ביום  פעמיים  החולבות 
אירופה(. סוגיית השפעת הרעלן המתבטאת 
בחלק  שאובחנה  הסומטים,  בתאים  בעליה 
זמן  ולאורך  נוסף  מחקר  מחייבת  מהפרות, 
רב יותר. ההנחה העומדת מאחורי השערה זו 
אומרת, כי העלייה בתאים הסומטים קשורה 
בפעילות הטוקסין על המחסום דם/ עטין, 

דובעקבות זו פתיחת יתר של המחסום וחדי
רת תאים סומטים לחלב יחד עם הטוקסין. 

דהיפותזה זו כאמור למרות שפורסמה בעבו
דה אחת )2( מחייבת עדין מחקר נוסף.

חשלב ג - תוצאות ניטור נוסף של תחמי
יולי  במהלך  לחולבות  כוללות  ומנות  צים 

אוגוסט 2010

של   HPLC בשיטת  התחמיצים  בדיקת 
ערכים  מצאה  לא   )15( התחמיצים  כלל 
חריגים כלשהם, ורובם היו אף מתחת לסף 
הזיהוי של שיטת הבדיקה. במנות הכוללות 
4 שהייתה בחד  נמצאה דוגמא אחת מתוך ה

 .)ppb 7.9( ריגה קלה

סיכום:
קשר  כל  הוכח  לא  זו  עבודה  במהלך   .1
ואבחון  במזון   B1 נוכחות  בין  ומיידי  ישיר 

של M1 בחלב של אותו המשק.
2. נמצא כי גם במזונות המיוצרים בארץ 

רק אלה המיוב )ולא  נאותים  לא  דבתנאים 
האפשרות  קיימת   ) הימית  בהובלה  אים 

.B1 להתפתחות הפטריה והפרשת הרעלן
3. בכל חודשי השנה יתכנו התנאים ליציד
רת הטוקסין במזונות השונים. חודשי השנה 
במזון  הרעלן  להופעת  ביותר  המסוכנים 

הנם מתחילת האביב ועד לסתיו.
להימד ביותר  הרב  הסיכון  בעל  המזון   .4
לוואי  מוצרי  וכן  תירס,  הוא  הרעלן  צאות 

נוספים הנגזרים ממנו.
יכוד בעלת  נמצאה  הישראלית  הפרה   .5
 .M1 ל-   B1 הפיכת  של  יותר  גבוהות  לות 
סיבות אפשריות לכך עשויות להיות יכולת 
מוגברת של יצור חלב על בסיס גנטי, הזנה 
פעד  3 מוגברת  חליבה  תדירות  וכן  )כולית 

מים ביום(.
6. השפעת הטוקסין על מחלות עטין או 

דמחלות אחרות לא הוכחה, ויש מקום למח
קרים נוספים בנושא זה.

שהתקבד התוצאות  כלל  סמך  על   .7
למד כי  לסכם,  ניתן  השנים   3 במהלך  לו 
 B1 הטוקסין  להיווצרות  סיכון  רות שקיים 
במזונות שונים )יבוא ומקומיים כאחד( וכן 
היא  הישראלית  הפרה  כי  שהוכח,  למרות 
נמצאו  לא   ,CO של  גבוהה  יכולת  בעלת 
לתקנים.  מעבר  חריגים  ערכים  זו  בעבודה 
שינויים  כי  מלמדת,  בעבר  חריגות  הופעת 
בצורת הגידול, השקיה, מזג אוויר, איסוף, 
יכולים  אלה  כל  המזונות,  ואחסון  הובלה 
ולגרום  התקינים,  בערכים  לעליה  להביא 

לחריגות ברמות הטוקסין במזון.
בדבר  הנוגעות  הרשויות  כי  מומלץ,   .8
יאמצו נוהל כתוב וברור של ניטור מקורות 

גורמי סיכון עוד לפני הגע ויאתרו  דהמזון, 
דתם לחלב למוצריו. כל זאת במטרה להמ

שיך ולהבטיח את בריאות הציבור, ולעמוד 
לבטיחות  האירופאיות  ובדרישות  בתקינה 

החלב ומוצריו.

דתוכנית המחקר מומנה על ידי קרן המח
קר של מועצת החלב: מס עבודת המחקר 

 339/0013/10
References: 1.Veldman,A.,Meijs,J.A.

 C.,Borggreve,G.J.and Heeres-van der
 Tol, J.J.)1992(.Carry-over of aflatoxin
 from cows‘ food to milk. Animal

Prod.55:163-168
 Masoero,F.et al )2007(.Carryover.2
 of aflatoxin from feed to milk in dairy
 cows with low or high somatic cell

 counts. Animal 1:1344-1350
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הפרות של רמת השופט 
נמצאו בכפר קרע

גנבים פרצו באחד הלילות את הגדר של רמת השופט, והצעידו 15 פרות למכלאה בכפר 
גלים  מניר  רפתן  לבעליה.  והוחזרה  הגניבה  נתגלתה  ומסוק  משטרתי  גשש  בסיוע  קרע. 

הבריח בירי מנשקו גנבים מדרום הר חברון

רמת  מרפת  נגנבו  מבכירות  פרות   15  
דהשופט, ונמצאו לאחר מספר שעות במכ
דלאה בכפר קרע, המרוחקת מספר קילומ

טרים מהמקום. במקרה אחר הצליח רפתן 
ממושב ניר בנים שבאזור באר טוביה להניס 
בנשקו כנופיית גנבי בקר מדרום הר חברון. 

ד“הם פועלים במתכונת של היחידות המיו
חדות”, מסביר דובי וייס, שמרכז את תחום 

דגניבות הבקר בדרום מטעם התאחדות מג
דלי בקר.

 המקומון “רצוי ומצוי” מדווח, כי הגניבה 
הלילה.  בשעות  התבצעה  השופט  מרמת 
 15 את  והצעידו  הגדר  את  פרצו  הגנבים 

שטחי  דרך  הרות,  חלקן  הצעירות,  הפרות 
בשעות  הרפתנים  כשהגיעו  מנשה.  רמות 

כו והוזעקו  הגניבה,  כבר התגלתה  דהבוקר 
חות הביטחון. 

דבסיוע גשש משטרתי ומסוק נמצאו העק
דליה  הקיבוצים  שטחי  בין  שהובילו  בות, 
וגלעד אל מכלאה שבאזור כפר קרע, שם 
להימלט.  הצליחו  הגנבים  הפרות.  נמצאו 
עשרות   - לבעליהן  שהוחזרו  הפרות  שווי 

אלפי שקלים.
בנים  ניר  במושב  סוכלה  נוספת  גניבה 
שבאזור באר טוביה. בשעה 01:30 בלילה 
60 לשמע רעשים חשוד  התעורר רפתן בן

השנה  פעמיים  כבר  שנפגע  הרפתן,  דים. 
בנשקו.  חמוש  לחצר  יצא  הבקר,  מגנבי 
בחצר הוא נתקל בגנבים מעמיסים עגלות 
לרכב. כשקרא להם לעצור, הגנבים החלו 

יותר הוא סיפר, כי כש דלהימלט. מאוחר 
ולכן  אותו,  לדרוס  ניסו  הם  בדרכם  עמד 
הגנבים  הרכב.  לעבר  ירה  הוא  זה  בשלב 

דאיבדו שליטה והרכב הידרדר לתעלה סמו
כה. רכב נוסף שהמתין להם בסמוך אסף 
אותם, והם נמלטו. ברכב שנשאר בתעלה 
- מזדה 5, נותרו ארבע עגלות חיות ואחת 
80 ק”ג כל אחת. הגנבים הוד  מתה במשקל

דם, שזוהו כשייכים  גם סימני  תירו ברכב 
לחוליה מוכרת מהכפר בית עולא שבדרום 

הר חברון.
עלייה  חלה  השנה  של  הראשון  “ברבעון 
הדרום.  באזור  הבקר  בגניבות   300% של 
חוליות  בידי  מבוצעות  הגניבות  מרבית 
מסביר  חברון”,  הר  בדרום  כפרים  משני 
וייס. לדבריו, כניסה של מפקד חדש למג”ב 
של  וללכידה  חזקה  לאכיפה  הביאה  דרום 
שש חוליות גנבים. הפעילות האינטנסיבית 
שקט  של  לתקופה  גרמה  המשטרה  של 
הרביעי  ברבעון  אך  הדרום,  לרפתני  יחסי 
של השנה הנוכחית חזרו הגניבות. כמעט 

מיישו באחד  גניבה  מדווחת  לילה  דמדי 
בכל  הנזק  ומושבים.  קיבוצים  הדרום,  בי 
גניבה מסתכם באלפי שקלים עד עשרות 

אלפי שקלים.
ד וייס מתאר אופן פעולה מקצועי וממו

דר. “עד היציאה לביצוע, לא יודעים חברי 
דהחוליה אם ולאן הם יוצאים. מפקד החו

ליה מודיע להם באותו ערב על יציאה. לפני 
אתרים,  כמה  על  מודיעין  אוספים  מבצע 
יוכלו לעבור  יגלו ערנות,  כדי שאם באחד 
לאתר אחר. כל חוליה יוצאת בשני כלי רכב 
- רכב העמסה ורכב מילוט”. לדבריו, בשר 
ביד  יד  והיא הולכת  הוא סחורה מבוקשת 
עם מכוניות גנובות. “אנחנו רוצים שיהיה 
חשבוננו”,  על  לא  אבל  לאכול,  מה  להם 

מסכם וייס.

| כתב: יובל אופק | 

עגלות גנובות. התמונה להמחשה בלבד
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בופאלו מול הגלבוע
מעשה אמיתי בעדר של זכרי בופאלו, לא בטקסס אלא כאן אצלנו בעמק יזרעאל, שכמעט 

גרמו לאבטלה בקרב החמורים של קיבוץ גבע

באחד מימי הקיץ יצאתי עם חברי הטוב 
יזרעאל. חגי הוא רפתן  חגי לביקור בעמק 

מאז שאני מכיר אותו, למעשה מילדותי. 
חברתו  )בצרון(.  הכפר  אותו  בני  שנינו 
תמיד נעימה לי בעיקר בזכות טוב ליבו, וגם 

בזכות יצירתיות שופעת. 
הזמין  חגי  לסיור,  יצאנו  בו  היום  באותו 
אותי לבקר בשני עדרים, שניהם של זכרים 

מעדר הבופאלו, שהוא בבת עינו.
כידוע  מייצרים  אינם  שהזכרים  מאחר 

דחלב, נהוג ברפתות החלב למצוא דרך למ
התמ לפי  ההכנסה,  מיטב  את  מהם  דצות 

חותה של אותה הרפת.
חגי לעומת זאת, אוהב את הבקר במידה 
שונה מרפתן רגיל. הוא מתקשה לשלוח את 
לצלחות  הקצרה  בדרך  שלו  הבופלו  עגלי 

במסעדות.
הנה סיפור שחגי סיפר לי בדרך. יום אחד 
בזווית  רואה  הוא  שאן,  בית  לעמק  בדרכו 

דעינו עדר של חמורים הרועים על גדות ברי
כות הדגים של קיבוץ גבע.

לרפתן  ישרות  ופונה  מתעצל,  אינו  חגי 
של הקיבוץ לשיחה. כפי שידוע לכם, רפתן 

לרפתן יביע אומר.
בניכוי  מועסק  החמורים  שעדר  מתברר 

האור הדגים  לברכות  מסביב  הגדל  דעשב 
גניות של קיבוץ גבע. החוזה מהווה גן עדן 
לחמורים, ושמחה לדייגים. אחרי שיחה עם 
מרכז הרפת של הקיבוץ, חגי מוצא עבודה 

חדשה וחיים ארוכים לזכרי הבופאלו. 
דכמו שכבר קרה לו מספר פעמים, ההצ

מנקה  רק  לא  העדר  מהצפוי.  גדולה  לחה 
כח הבופלו  של  כישרונם  הברכות.  דסביב 

יות ביצה מאפשר להם גם לצלול לתחתית 
שהפריעו  משאריות  אותן  ולנכות  הברכות 
לאיום  הבופאלו  הפכו  וכך  לדייגים.  מאוד 

על קיום משרות פנויות לעדר החמורים! 

מה שהציל את החמורים, בסופו של דבר 
היא התמונה שראיתי כבר בביקור המשותף, 
והעליתי על הבד! זכר הבופאלו הוא למעשה 

דכמעט חיית בר, שעלול להיות תוקפני. הב
המות הללו גדלו והגיעו למשקל של חצי טון 
כל אחת, לא בדיוק מה שהדייגים בגבע היו 
מעדיפים שיסתובב על גדות הבריכה שלהם. 

כך למעשה ניצלו החמורים!

| כתב וצייר: עמיר גבע | 

לועסת על בטוח
הר הגעש טונגורהואה שבמרכז 
אקוודור החל להתפרץ במפתיע, 

וכיסה את שמי האזור באפר געשי. 
לפחות ארבעה כפרים סמוכים 

כבר פונו מתושביהם, ואילו הפרות 
הרועות במדרונות הקרובים צוידו 

במסכות בד נגד האפר הרעיל.

סוכנויות הידיעות

פ
א.

ם: 
לו

צי
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גידול בר-קיימא של בקר 
לבשר במרעה עשבוני - 
סיכום מחקר רב שנתי 

בחוות כרי דשא 
“מטרת העל של מחקר זה היא לייעל את השימוש במשאבי המרעה העשבוני, תוך שימור 
צורת  השפעת  בלימוד  מתמקד  המחקר  אקולוגית.  פגיעה  ומניעת  ארוך  לטווח  הצומח 
הממשק על ביצועי הפרות ולימוד השפעות ממשק הרעייה )מוקדמת ומאוחרת( על הרכב, 

כמות ואיכות הצומח במרעה”

| כתב: זלמן הנקין, היחידה לבקר לבשר, נווה יער, המחלקה למשאבי טבע, מנהל המחקר החקלאי | 
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תקציר
הארץ  בצפון  המוסדר  הטבעי  המרעה 
מנוצל בעיקר ע”י עדרי הבקר לבשר. לענף 
השטחים  בניצול  משמעותיים  יתרונות  זה 
באותם  בעיקר  ובגולן,  בגליל  הפתוחים 
שטחים המאופיינים בצומח עשבוני עשיר. 
מקור  מהווה  הפתוחים  בשטחים  הרעייה 
אמצעי  בזמן  ובו  ופרנסה,  בשר  לייצור 
העל  מטרת  והנוף.  השטח  על  לשמירה 
השימוש  את  למקסם  היא  המחקר  של 
שימור  תוך  העשבוני,  המרעה  במשאב 
פוטנציאל המרעה לאורך זמן וקידום ערכי 
הנוף והסביבה. היעד הספציפי של המחקר 
הרעיה  לחץ  להגדלת  אפשרות  לבחון  הוא 
ופריסתה בזמן. הגדלת לחץ הרעייה בצורה 
משמעותה  המרעה  בכר  פוגעת  שאינה 
היא הגדלה אפשרית של עדר הבקר לבשר 
על  לימוד  נעשה  המחקר  במסגרת  בארץ. 
ביצועי הפרות מצד אחד, ועל הרכב, כמות 
בשדה  המחקר  שני.  מצד  הצומח  ואיכות 
כ- 190 פרות  כרי דשא על  מבוצע בחוות 
קבועות, המחולקות בין 8 קבוצות על שטח 

כולל של כ- 2,500 דונם. 
נמצא כי בלחץ רעייה חזק, ביצועי הבקר 
בממשק של רעייה מחזורית )השטח מחולק 
לחלקות קטנות יחסית, והעדר מועבר אחרי 
ביחס  גבוהים  לחלקה(  מחלקה  חזק  ניצול 
כי  נמצא,  כן  נמשכת.  רעייה  של  לממשק 
יצרנות  שימור  לגבי  יתרון משמעותי  קיים 
הצומח ע”י שימוש ברעייה מחזורית, כאשר 

הראה  רב-שנתי  ניתוח  חזק.  הרעיה  לחץ 
הבדלים בהרכב הצומח כתוצאה מהבדלים 
הריכוז  אזורי  מלבד  אך  הרעייה,  בממשק 
של הבקר ועלייה מסויימת בכיסוי הקוצים 
ברעייה חזקה, לא נמצא שיבוש משמעותי 
נמצא  זאת,  לעומת  המרעה.  חלקות  של 
יתרון בהגדלת איכות המרעית בעונת הירק, 
ולחץ  מוקדם  הוא  הרעייה  ממשק  כאשר 
לרעות  ניתן  כי  נמצא  ככלל,  חזק.  הרעייה 
בלחץ רעייה חזק יותר מהמקובל היום ברוב 
היא  בענף  המקובלת  )הנורמה  המשקים 
של 25 דונם לפרה ויותר(, וזאת ללא פגיעה 
יותר  ולייצר  ובצומח,  בבקר  משמעותית 
יש  גבוה  רעייה  בלחץ  ליחידת שטח.  בשר 
יתרון לקיים ממשק של רעיה מחזורית על 
פני ממשק של רעייה נמשכת. בצד הנאמר 
במרעה  המזון  רק  שלא  לזכור,  יש  לעיל 

מגביל את גודל העדר.

מבוא ותיאור הבעיה
המרעה הטבעי המפותח והמוסדר בצפון 
הארץ מנוצל בעיקר ע”י עדרי הבקר לבשר. 
בשטחים  משמעותיים  יתרונות  לענף 
באותם  בעיקר  ובגולן,  בגליל  הפתוחים 
שטחים המאופיינים בצומח עשבוני עשיר. 
השטחים  על  ושמירה  בשר  לייצור  בנוסף 
אקולוגיים  יתרונות  למנות  ניתן  הפתוחים, 
על  שמירה  הכוללים:  הרעייה  של  נוספים 
השריפות  סכנת  וצמצום  המינים,  מגוון 
והיקפן. מגמת צריכת הבשר בארץ נמצאת 
אבל  מתמדת,  בעלייה  האחרונות  בשנים 

כשליש  רק  מספק  המקומי  הבשר  ייצור 
מהצריכה, כאשר חלקו הגדול מקורו בעגלי 
הקטן  חלקו  למרות  החלב.  מרפת  פיטום 
ייצור הבשר מהמרעה )כ-15%  יחסית של 
יתרונות  זה  לענף  יש  הבקר(,  בשר  מכלל 
טרי(  )בשר  מאיכותו  הנובעים  מיוחדים 
הגברת  שלו.  הגבוהה  הכשרות  ומרמת 
הייצור המקומי של בשר בקר בישראל היא 

יעד מועדף של משרד החקלאות.
בעיות  עם  מתמודד  לבשר  הבקר  ענף 
השנה  בעשרים  גרמו  אשר  פשוטות,  לא 
לכך  הסיבות  בייצור.  לירידה  האחרונות 
לתנאי  הגזעים  של  התאמה  אי  כוללות: 
בעיות  מיטבי,  לא  גידול  ממשק  השטח, 
הירידה  וגנבות.  עגלים  טריפות  וטרנריות, 
פגעה בשיעור הגמילה האפקטיבי ובעקבות 
לשפר  מנת  על  בריווחיות.  ירידה   - זאת 
הגורמים  את  לאתר  יש  הבקר,  ביצועי  את 
לבעיות הללו ולהציע פתרונות ישומיים. יש 
לבחון כיצד ניתן לשפר את ממשק הרעייה 
בניצול  ולהיעזר  העדר,  וביצועי  וההזנה 
להמשיך  יש  בנוסף,  חדישות.  טכנולוגיות 
של  הסביבתיות  ההשפעות  אחר  ולעקוב 
הצומח,  וכמות  איכות  הרכב,  כמו  הרעייה 

ועל מאזן הנוטריינטים בקרקע. 
הוא  דשא  כרי  בחוות  המבוצע  המחקר 
יצרנות  נבדקים  הנוכחי  בשלב  מודולרי. 
הביומסה  הצומח,  הרכב  החיים,  בעלי 
ואיכות המרעית ובשנתיים האחרונות, וגם 
יסודות  )כולל  הקשר שבין תכונות הקרקע 

ציור 1. עומד הצומח העשבוני )ממוצע ± שגיאת התקן( בטיפולי הרעיה הנמשכת )C( ומחזורית )R( בשנים 1994 – 
2011 בחלקות הניסוי בלחצי הרעיה השונים בכרי דשא.

*9 ו- 18 = לחץ רעיה )מספר דונמים לפרה(.
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ההזנה( והצומח. 
לייעל  היא  זה  מחקר  של  העל  מטרת 
העשבוני,  המרעה  במשאבי  השימוש  את 
ומניעת  ארוך  לטווח  הצומח  שימור  תוך 
פגיעה אקולוגית. המחקר מתמקד בלימוד 
השפעת צורת הממשק על ביצועי הפרות 
ולימוד השפעות ממשק הרעייה )מוקדמת 
ומאוחרת( על הרכב, כמות ואיכות הצומח 

במרעה.

הפעלת המחקר
המחקר מבוצע בחוות כרי דשא שבגליל 
רובן  פרות,   190 המונה  בעדר  המזרחי 
עם  חורף(  )המלטות  ב’  מועד  בממשק 
יולי- )המלטות  א’  מועד  של  השלמה 

קבוצות,   8 ל-  מחולק  זה  עדר  ספטמבר(. 
כאשר הטיפולים כוללים שני לחצי רעייה, 
18 ו- 9 דונם לפרה, בשני ממשקים, ורעייה 
חזרות  )R( עם שתי  ומחזורית   )C( רציפה 
לכל טיפול. שטח כל חלקה נע בין 255 ל- 
338 דונם. העדר מוכנס מדי שנה לחלקות 
יש  בו  )מועד  ינואר  של  השנייה  במחצית 
ושוהה  מבוסס(,  עשבוני  צומח  מספיק 
סוף  עד  החזק  הרעייה  לחץ  עם  בחלקות 
שוהות  המתון  הרעייה  בלחץ  אוגוסט. 
מקרה,  בכל  נובמבר.  לתחילת  עד  הפרות 
לאחר  הניסוי  מחלקות  מוצאות  הפרות 

משטר 
הרעייה

לחץ הרעייה
)דונם לפרה(

משקל ממוצע 
של הפרות 

)ק”ג(

תוספת ז”ע+קש
)ק”ג ח”י לפרה 

ליום(

מס’ ימי 
שימוש 
בחלקה

לחץ רעייה )ימי 
רעיה לפרה 

לדונם(

אחוז 
התעברות
מועד ב’

)C( 71 ± 22.1±6.8 1992.6 ± 7.524 ± 4252.6 ± 922נמשכת

)R( 76 ± 23.17.1 ± 2065.5 ± 6.024 ± 4302.1 ± 926מחזורית

)C( 73 ± 15.412.7 ± 2781.0 ± 4.317 ± 4332.0 ± 1830נמשכת

)R( 75 ± 16.412.1 ± 2743.0 ± 4.419 ± 4532.4 ± 1829מחזורית

ימי השימוש  כניסתן לחלקות(, המזון המוגש בתקופת ההזנה,  )עם  בינואר  1. משקלן הממוצע של הפרות  טבלה 
בחלקה, לחץ הרעייה ואחוז ההתעברות של הפרות בחלקות הניסוי בכרי דשא בשנים 2003 - 2011. 

טבלה 2. ממוצע אחוזי חלבון ונעכלות המרעית בטיפולי הרעיה השונים בכרי דשא בפברואר, אפריל, יוני ואוגוסט 
בשנים 2010-2003.

מובהקות )P(רעייה מאוחרת )L(רעייה מוקדמת )E(רעייה רציפה )C(המרכיבהמועד

פברואר
לא מובהק22.021.821.5חלבון )%(

0.0001<82.282.679.6נעכלות )%(

אפריל
0.0001<10.211.88.8חלבון )%(

0.0001<62.265.859.8נעכלות )%(

יוני
5.45.44.80.0005חלבון )%(

46.648.547.10.022נעכלות )%(

אוגוסט
4.44.54.10.045חלבון )%(

לא מובהק43.644.242.7נעכלות )%(
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)יותר  הראשונים  המשמעותיים  הגשמים 
מ-20 מ”מ( והתבססות הצומח העשבוני. 

ניהול שוטף ומעקב אחר הפרות מבוצע 
בעזרת תוכנת “נעה”. לגבי כל פרה נרשמים 
)מספר  הזיהוי  אמצעי  הבאים:  הפרטים 
מקור  וכוויה(,  ממשלתי  מספר  פלסטיק, 
הפרה  משקל  לידה,  שנת  גזע,  הפרה, 
במועדים שונים לאורך השנה, החלקה בה 
שוהה הפרה, תוצאות בדיקת הריון, תאריכי 
הוולדות,  של  גמילה  משקלי  המלטה, 
)חיסונים, מחלות(, תאריך  שונים  אירועים 

וסיבת יציאה.
מדידות בבעלי החיים כוללות:

1. שקילות של הפרות עם כניסתן לחלקות 
הניסוי, בגמילה ועם יציאתן מהחלקות.

בספטמבר,  מבוצעות  הריון  בדיקות   .2
לפחות 45 יום לאחר הוצאת הפרים.

3. זיהוי הוולדות ורישומם.
תוספות  של  מדוייק  ורישום  מעקב   .4

המזון המוגש. 
מבוצע  העשבוני  הצומח  עומד  דיגום 
והוא  קבועים,  חתכים  לאורך  שנה  מדי 
חלקה  בכל  מייצגים  קצירים   20 כולל 
הדיגום  ס”מ.   25X25 של  בגודל  בריבועים 
מבוצע ארבע פעמים במשך עונת הרעייה, 
במועדים הבאים: ינואר )עם הכנסת הבקר 
לחלקות(, סוף מרץ - תחילת אפריל )שיא 
הקיץ(  )תחילת  מאי-יוני  הצימוח(,  עונת 
דגימות  הקמל(.  עונת  )סוף  וספטמבר 
 C650 של  בטמפרטורה  מיובשות  הצומח 

מאוחדות  אלו  צומח  דגימות  ונשקלות. 
ליצירת שלוש דגימות מייצגות מכל חלקה, 
נטחנות,  בכל אחד מן המועדים. הדגימות 
ואחוז הנעכלות והחלבון נקבע בהן בעזרת 
לנדאו  יאן  דר’  במעבדה של   NIRS שיטת
לאורך החתכים  במינהל המחקר החקלאי. 
מדי  מבוצעים  הניסוי,  בחלקות  הקבועים 
שנה, באופן רציף מאז שנת 1994 ועד 2011, 
סקרי צומח בשיטת ה- “Step point”. בכל 
נקודה לאורך חתכים קבועים, במרחק של 
צעד כפול מנקודה אחת לשנייה, נרשמים 
המינים בהם נוגע מוט כשהוא מוצב אנכית 

לקרקע. 

ביצועי העדר 
בשנים  הפרות  של  הממוצע  משקלן 
השונות,  הטיפול  בקבוצות   2011  -  2003
עם כניסתן לחלקות הניסוי )מחצית ינואר(, 
נע בין 420 ל- 453 ק”ג )טבלה 1(. שיעור 
ההתעברות הממוצע של כל הפרות בטיפולי 
הרעייה השונים, שנחשפו לפרים ממרץ ועד 
התוצאות  לפי   .76% ל-   71% בין  נע  יוני, 
שמונה  המסכמות   ,1 בטבלה  המוצגות 
יתרון מסוים לממשק  שנות מעקב, נמצא 
הרעייה המחזורית על פני הנמשכת, בעיקר 
המוגש  המזון  כמות  החזק.  הרעייה  בלחץ 
הרעייה  בממשק  ליום  הפרות  ע”י  הנצרך 
הרעייה  בלחץ  יותר  גבוה  היה  הנמשכת 
הבינוני  הרעייה  ללחץ  ביחס   )9C( החזק 
)18C(. כן נמצא, כי בטיפול רעייה מחזורית 

המוגש  המזון  כמות  חזק,  רעייה  בלחץ 
הנצרך באופן חופשי ע”י הפרות היה נמוך 
ביחס לטיפול המקביל עם רעייה נמשכת. 
למעשה ההבדל בכמות המזון המוגש הכללי 
בין ממשקי הרעייה השונים היה גבוה יותר, 
בלחץ  החלקות  מן  הפרות  הוצאו  אלמלא 
לאחר  יום   76( יותר  מוקדם  חזק  רעייה 
בלחץ  אלו  לעומת  המוגש(  המזון  הגשת 
הרעייה המתון )132 יום לאחר הגשת המזון 
הבקר  ע”י  השימוש  ימי  כל  סך  המוגש(. 
בחלקות שהיו תחת רעייה מתונה היה גבוה 
בכ- 70 יום מאלו שהיו תחת רעייה חזקה, 
תוצאה זו באה לידי ביטוי כאשר חושבו ימי 
הרעייה של פרה לדונם בפועל, אשר הצביע 
בלבד   40-45% כ-  של  יחסית  תוספת  על 
חזק  רעייה  לחץ  תחת  היו  אשר  בחלקות 

ביחס למתון )ראה טבלה 1(.

עומד הצומח: 
 1994 )בין  הרב-שנתי  הממוצע  את 
לראות  ניתן  הצומח,  עומד  של   )2010 ל– 
השונים  הרעיה  ללחצי  ככלל,   .1 בציור 
על  רבה  השפעה  יש  הרעייה  ולממשק 
הצומח העשבוני לאורך השנה. תחת רעייה 
נמשכת לאחר השהיה ובלחץ מתון של 18 
עומד הצומח העשבוני   )18C( לפרה  דונם 
 ±  272 היה  אפריל  בתחילת  הממוצע 
 ±  158 לעומת  וזאת  לדונם,  ח”י  ק”ג   28
תחת  זה  במועד  בלבד  לדונם  ח”י  ק”ג   18

אחוז הכיסוי המצטבר מיני הצומח בקבוצות התפקודיות העיקריות בטיפולי הרעייה השונים בכרי דשא   .2 ציור 
בשנת 2011.

הסבר למקרא: A.Forbs - רחבי עלים חד-שנתיים, Th. - קוצים חד ורב שנתיים, T.P.G – דגניים גבוהים רב-שנתיים, 
T.A.G - דגניים גבוהים חד-שנתיים, S.A.G דגניים נמוכים חד-שנתיים.
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של  הממוצע  העומד   .)C9( חזקה  רעייה 
הצומח בחלקות ללא רעייה לאורך השנים, 
המעיד על פוטנציאל השטח בשיא העונה 
לדונם.  ח”י  ק”ג   465 על  עמד  )אפריל(, 
חזקה  רציפה  רעייה  הייתה  בהן  בחלקות 
)9C( או מוקדמת חזקה, הצומח העשבוני 
נוצל בצורה חזקה, וכבר ביוני עומד הצומח 
היה נמוך ביותר )ציור 1( ולא מספק, לכן, 
הפרות בחלקות אלו קיבלו תוספת של קש 
חיטה מעבר לתוספת של זבל העופות אשר 
ניתן ככלל בכל טיפולי הרעייה. בניתוח רב-

דונם   18( מתונה  ברעייה  כי  נמצא,  שנתי 
בעומד  מובהק  הבדל  נמצא  לא  לפרה( 
הצומח הכללי בין רעייה מחזורית לנמשכת. 
אך תחת רעייה חזקה )9 דונם לפרה( נמצא 
באפריל  לקבל  ניתן  מחזוריות  ברעייה  כי 
לדונם  מרעית  ח”י  ק”ג   70 כ-  של  תוספת 
ביחס לחלקה בה מתקיימת רעייה הרציפה 

)ראה ציור 1(.

איכות המרעית
של  והנעכלות  החלבון  בדיקות  סיכום 
כי  מראה   2010  –  2003 בשנים  הצומח 
התקיימה  בהן  בחלקות  המרעית  איכות 
הרעייה המאוחרת הייתה נמוכה ביחס לאלו 
עם הרעייה המוקדמת או הנמשכת )טבלה 
2(. ההבדל בין החלקות היה מובהק בעיקר 
הבדלים  אך  )אפריל(  הצימוח  שיא  בעונת 
כבר  נמצאו  המרעית  בנעכלות  מובהקים 
ביוני.  גם  הבדלים  היו  ובחלבון  בפברואר, 
הצומח הצעיר המתחדש לאחר רעייה הוא 

באיכותו  היחסית  לעלייה  הסיבה  כנראה 
)ראה טבלה 2(. 

הרכב הצומח
 18(  2011 באפריל  שנערך  צומח  בסקר 
שנים לאחר הפעלת הממשקים הנוכחיים( 
השטח  בכלל  השולטים  המינים  כי  נמצא, 
לפי סדר חשיבותם הם: שעורת הבולבוסין, 
המצוי,  השועל  זנב  נפוצה,  שועל  שיבולת 
שעורת  מקומט,  בקבוקון  מכחיל,  קורטם 
מיני  כל  הבר.  וחיטת  עוקצר מצוי  התבור, 
לקבוצות  השתייכותם  לפי  אוחדו  הצומח 
מהן  אחת  כל  אשר  שונות,  תפקודיות 
אחוז  דומות.  תכונות  בעלי  מינים  מכילה 
הכיסוי של חמש קבוצות הצומח העיקריות 
מוצג   2011 ב-  השונים  הרעייה  בטיפולי 
כי אחוז הכיסוי של  ניתן לראות,   .2 בציור 
אשר  הגבוהים  החד-שנתיים  הדגניים  מיני 
וברעייה  הביקורת,  בחלקות  גבוה  היה 
משמעותית,  בצורה  ירד  מאוחרת  מתונה 
כאשר הממשק כלל רעייה מוקדמת חזקה 
מאוד ונמשכת חזקה. לעומת זאת, באותם 
הכיסוי  בשיעור  עלייה  נמצאה  טיפולים 
של דגניים חד-שנתיים נמוכים. כן נמצאה 
העלים  רחבי  של  הכיסוי  בשיעור  עלייה 
על  וזאת  המצליבים(,  ממשפחת  )בעיקר 

חשבון הדגניים )ראה ציור 2(. 

מסקנות 
בבחינת השפעות ממשקי הרעיה השונים 
נמצא, כי ניתן לרעות בלחץ רעייה חזק יותר 

לאחר  לפרה(  דונם   25 מ-  )יותר  מהמקובל 
משמעותית  פגיעה  ללא  וזאת  השהייה, 
הצומח,  בכמות/יצרנות  או  הבקר  בביצועי 
ולייצר יותר בשר ליחידת שטח. כמו כן, נמצא 
מחזורית  רעייה  של  ממשק  לצורת  יתרון 
לעומת רעייה נמשכת, אשר בא לידי ביטוי 
הן בביצועי בעלי החיים והן ביצרנות הצומח. 
רעייה  ביצוע  תוך  לשתיים  החלקה  פיצול 
מוקדמת באחת מהן ומאוחרת בשנייה תרם 
לקבלת עומד צומח גבוה יותר, בעיקר בשיא 
עונת הצימוח )באפריל( אשר בא לידי ביטוי 
בתוספת ממוצעת של כ- 70 ק”ג ח”י לדונם. 
כן נמצא, כי עם השנים צומח המרעה שובש 
לחץ  בהן  חלקות  באותן  חלקית  במידה  רק 
הרעייה היה גבוה מאוד. במשטר רעייה זה 
הקוצים  של  הכיסוי  בשיעור  עלייה  נמצאה 
החד-שנתיים והמצליבים. עם זאת, בחלקות 
אלו נמצא פיצוי באיכות הצומח עם העלייה 

בריכוז החלבון ובשיעור הנעכלות שלו. 

תודות
והקק”ל  להנהלת ענף מרעה, מו”פ צפון 
רפי  יהודה,  ליהודה  המחקר.  מימון  על 
יהונתן מיכאל לוריא וצדוק כהן על עזרתם 
בוצעו  זה  בעבודת השדה. חלקים ממחקר 
יאן  ברוש,  אריה  עם  פעולה  בשיתוף 
לנדאו, יוג’ין אונגר, אבי פרבולוצקי, מרסלו 

שטרנברג ועמית דולב.

לחצי רעייה שונים 
בחוות כרי דשא
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בשורה לצרכנים - מעתה 
אסור לגבות תוספת מחיר 

על מוצרי חלב בפיקוח 
בהכשר של בד”צ או מהדרין

האיסור נכנס לתוקף עם כניסת תיקון לצו הפיקוח על מוצרי חלב עליו חתמו שרי החקלאות 
והאוצר, בעקבות תלונות צרכנים על גביית תוספת עבור כשרות מהודרת גם על מוצרים 

שבפיקוח

לגבות  אסור  מעתה   – לצרכנים  בשורה 
בפיקוח  חלב  מוצרי  על  מחיר  תוספת 

האי מהדרין.  או  בד”צ  של  דתי  דבהכשר 

לצו  תיקון  כניסת  עם  לתוקף  נכנס  סור 
הפיקוח על מוצרי חלב, עליו חתמו שרי 

דהחקלאות והאוצר, אורית נוקד ויובל שט

ייניץ, בעקבות תלונות צרכנים על גביית 
על  גם  מהודרת  כשרות  עבור  תוספת 

מוצרים שבפיקוח. 

| כתבה: דפנה יוריסטה, דוברת משרד החקלאות | 

רמי לוי, מדף מוצרי חלב.
התמונה להמחשה בלבד. 
צילום: עמי רוז'נסקי



הרפת והחלב פברואר 2012 60

המצרך:

חלב שתיה
הכמותהאריזה

המחיר בש”ח 

לצרכן כולל 

מע”מ

15.00 ליטרשקיתחלב טרי 3% שומן )רגיל(
14.70 ליטרשקיתחלב טרי 1% שומן )רגיל(
16.22 ליטרקרטוןחלב טרי 3% שומן )רגיל(
15.82 ליטרקרטוןחלב טרי 1% שומן )רגיל(

תוצרת חלב ניגרת

2001.58 מל”לגביעאשל 4.5% שומן
2001.44 מל”לגביעגיל 3% שומן

שמנת חמוצה 15% שומן 

)רגילה(
2002.35 מל”לגביע

חמאה
1003.70 גרםחבילהחמאה רגילה

גבינות קשות

גבינה קשה חצי שמנה 

עמק )רגילה(
144.14 ק”גחריץ

141.85 ק”גחריץגבינה קשה שמנה גלבוע

דלאחרונה התקבלו פניות במשרדי החקל
אות והתמ”ת, על כך שבמרכולים ובחנויות 

דשונות נהוג לגבות תוספת של עשרות אגו
הנושאים  שבפיקוח  חלב  מוצרי  עבור  רות 
המפקח  מיוחדת.  או  מהודרת,  כשרות  תו 
על המחירים במשרד החקלאות, אורי צוק-
דבר, פנה לרשתות השיווק ולמחלבות להפ

סיק את הנוהג הפסול. 
אורית  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שרת 
נוקד : “בעקבות פניות שהתקבלו לאחרונה 
במשרד החקלאות, הסתבר שמספר מוצרי 
מחיר  יש  ועליהם  בפיקוח  הנמצאים  יסוד 
מהרשתות  בחלק  נמכרים  ואחיד,  קבוע 
שמוטבעת  משום  רק  יותר,  גבוה  במחיר 
עליהם כשרות מהודרת, או מיוחדת – וזאת 

בניגוד לחוק. “
המפקח על המחירים במשרד החקלאות, 

בצו  הקבועים  “המחירים  צוק-בר:  אורי 
הפיקוח על מחירים ושירותים חלים על כל 
סוגי המוצרים, בכל סוגי הכשרויות. למען 
הסר ספק ולהבהיר באופן ברור, כי הוראות 
בפיקוח  מקסימום  מחירי  הקובע  החוק 
גביית  מתירות  אינם  חלב  מוצרי  למספר 

דמחיר מעבר לקבוע בחוק, גם כאשר המדו
בר בכשרות מהודרת. מוצרי חלב בכשרויות 
חריג  מהווים  אינם  מיוחדות  או  מהודרות 
לחוק, ואינם נחשבים למוצר שאינו “רגיל”. 
כיום כ- 50% משקיות החלב הינן בכשרות 

בד”צ”.
להע הצדקה  אין   “ צוק-בר:  מוסיף  דעוד 
כש בגין  נוספות  עלויות  הצרכן  על  דמיס 

רויות במוצרי יסוד מפוקחים. קיימת בעיה 
לפקח על מחירי מוצרי החלב בגין טיעונים 
של משווקים אשר הפקיעו מחיר, בתואנה 

דשהמוצר הוא תחת פיקוח של כשרות מהו
באופן  אותו  לבדוק  ניתן  שלא  נושא  דרת, 
כן הוחלט לקבוע מחיר  וברור. על  מוחלט 
אחיד עבור מוצרים מפוקחים, ללא אבחנה 

בין סוגי הכשרות”.
מקיים  הכפר  ופיתוח  החקלאות  משרד 

ובי דפיקוח מחירים על מספר מוצרי חלב 
1% ו- 3% בשקד  צים בסיסיים, ובהם חלב
גיל 3%, חמאה  ובקרטון, אשל 4.5%,  יות 
חמוצה  שמנת  גרם,   100 באריזת  רגילה 
רגילה 15%, וגבינה קשה עמק חצי שמנה 
וגלבוע חצי שמנה בגוש )חריץ(. נהלי וסדרי 
המזון  מוצרי  על  הפיקוח  בתחום  האכיפה 

והאכי החקלאות,  משרד  ידי  על  דנקבעים 
ידי פקחי  על  בפועל מתבצעת  פה בשטח 
על  פיקוח  לחוק  בהתאם  התמ”ת  משרד 

מחירים ושירותים.

רשימת מוצרי החלב שבפיקוח מחירים:
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תמיכה תקציבית
ברועים הבדואים

בנגב
משרד החקלאות יעמיד לרשות רועי צאן בדואים בנגב מענקים לעידוד הרעייה בשטחים 
במסגרת  הרועים  לארגון  עושה  אף  המשרד  שריפות.  מפני  היערות  על  והגנה  פתוחים 

התאחדות חקלאי ישראל

| כתבה: דפנה יוריסטה, דוברת משרד החקלאות ופיתוח הכפר | 

עדר כבשים. התמונה 
להמחשה בלבד
צילום: עמי רוז'נסקי
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בידי  השנה  יוקצו  שקלים  אלפי  מאות 
ותמיכה  פיתוח  לקידום,  החקלאות  משרד 
ברועים הבדואים בנגב. המשרד הקצה את 

דהמענקים לבדואים המקיימים מרעה בשט
הוקצה  כן  קק”ל.  ובחורשות  פתוחים  חים 
שתפעל  רועים,  התארגנות  להקמת  מימון 
הבדואים  הרועים  ולייצוג  הענף  לקידום 

בהתאחדות חקלאי ישראל.
שרת החקלאות ופיתוח הכפר אורית נוקד 
של  המרכזיים  היעדים  אחד  כי  אומרת, 
ענפי  קידום  הוא  הקרובות  לשנים  המשרד 
המיעוטים.  אוכלוסיות  בקרב  החקלאות 
מעניק  שהמשרד  הכלכליים  “התמריצים 
יסייעו בפיתוח טכנולוגיות חדשות ושדרוג 

הבדו דהיכולות המקצועיות של החקלאים 
אים.” אמרה השרה.

התפתד בסימן  תעמוד   2012 שנת  ואכן, 
הבדואים.  הצאן  רועי  עבור  וצמיחה  חות 

דמשרד החקלאות ופיתוח הכפר פועל במס
פר מישורים במטרה לפתח את ענף הצאן 
במרעה. הפעולה באה לידי ביטוי, כאמור, 
מרעה  שטחי  והקצאת  כספיים  במענקים 

ביערות קק”ל. 
רועי  של  בקשות   140 כ-  הוגשו  כה,  עד 

דצאן בדואים לקבל את כספי המענק, העומ
דים על בין מאות לאלפי שקלים לכל רועה, 
בהתאם לגודל העדר, סוגו ותקופת הרעייה. 
הפרוייקט  לטובת  שהוקצה  התקציב  סך 
בידי משרד החקלאות עומד על כחצי מיליון 

₪. מדובר רק בחלק של התקציב שהוקצה 
לטובת רעייה בשטחים פתוחים בכל הארץ, 

תקציב שהוכפל בשנה ה 
לקידום  פועל משרד החקלאות  במקביל, 
שיתוף פעולה ירוק ומיוחד עם קק”ל, שכן 

דידוע, כי אחת השיטות הטובות ביותר למני
עת שריפות ביערות היא רעייה של כבשים 
ועזים בין העצים. הצאן נהנה אז מאכילת 
הוא  וכך  והשיחי,  העשבוני  היבש  הצומח 

תורם בעצם למניעת שריפות יער. 
קידם  ביערות,  הרעייה  את  לעודד  כדי 
עם  הפעולה  שיתוף  את  החקלאות  משרד 

דהקק”ל, במסגרתו הוקם מתחם נייד שיש
ויספק  קק”ל,  ביערות  הצאן  רועי  את  מש 

דהגנה מפני קור לבעלי החיים ומקום להק
מת מאהל עבור הרועה. 

סל  להרחבת  גם  פועל  החקלאות  משרד 
ההטבות של הקק”ל לרועי הצאן הבדואים, 
נוספים.  ניידים  בדרך של הקמת מתחמים 
כן תמומן העברת העדרים ממקום למקום 

על פי עונות הרעייה ועוד.

הסדרת ייצוג הרועים
בשטחים  ברעייה  ותמיכה  מימון  לצד 

דהפתוחים, משרד החקלאות גם פועל להס
דרת ייצוג רועי הצאן הבדואים, ככל חקלאי 

דבמדינת ישראל. התארגנות של הרועים הב
דדואים עתידה להתגבש בקרוב, בסיוע תק

ציב של כ- 300,000 ₪ אותו הקצה משרד 

פרוייקטורית,  העסקת  לטובת  החקלאות 
בפועל.  ההתארגנות  את  ליצור  שתפקידה 

דהפרוייקט יוצא לדרך, ובקרוב יקויימו במס
גרתו מפגשים קבוצתיים ואישיים עם כלל 

מקצו כנסים  יקויימו  הבדואים,  דהרועים 
עיים, וייקבעו נציגי הענף שישמשו כארגון 
המייצג את המגזר. הארגון החדש ישתלב, 
ויפעל  ישראל,  כאמור, בהתאחדות חקלאי 

לקידום הענף.
במשרד  הנגב  מחוז  מנהל  מורג,  יואב 
משרד  כי  אומר,  הכפר  ופיתוח  החקלאות 
מישורים  במספר  השנה  פועל  החקלאות 
הצאן  רעיית  ענף  ופיתוח  הסדרה  לשם 
לאשר  עתידים  “אנו  בנגב.  הבדואים  בקרב 
לראשונה מענקים לטובת רעייה בשטחים 

דפתוחים, מקדמים את ייצוג רועי הצאן הב
דואים לראשונה בצורה מסודרת, ומקווים, 
כי בקרוב יוקמו עוד מספר מתחמים ניידים 
ביערות קק”ל, שיאפשרו לרועים הבדואים 
ותוך  קלות,  ביתר  עדריהם שם  לרעות את 
אמר  שם,.  לרועים  נוספות  הטבות  מתן 

מורג.
מרעה  רשות  מנהל  פרידמן,  שמוליק 
מדבר  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  במשרד 

דעל שיתוף פעולה פורה בין הגופים השו
תורם  אשר  המרעה,  ברשות  החברים  נים 
הפתוחים,  השטחים  ולשמירת  לפיתוח 
למניעת שריפות ולסיוע לרועים בכל רחבי 

הארץ. 

בואו להכיר את עולם החקלאות מקרוב
הצטרפו עוד היום למגזין החקלאות המוביל בישראל

כל מה שקורה בעולם החקלאות, 
עדכונים, מחקרים, המלצות ועוד...

חקלאי?! גם לך מגיע “יבול שיא”!
חקלאי?! גם לך מגיע

“יבול שיא” הירחון המקצועי של החקלאים
לכבוד: מעריב הוצאת מודיעין בע”מ 

daniela.gabay@maariv.co.il רח’ קרליבך 2 ת”א מיקוד 67132 טל 03-5682878 דוא”ל
 אני מעוניין/ת לקבל מנוי ל”יבול שיא” במחיר מבצע של 400 ₪ לשנה )12 גיליונות(

לשלוח את העיתון עבור  _________________  חברה __________________
תפקיד ______________  כתובת _________________________________
טלפון _______________ פקס ______________ נייד _________________

דוא”ל _____________________

תשלום בשיק לפקודת – מעריב הוצאת מודיעין בע”מ
תשלום בכ.א – מס’ כרטיס ______________ תוקף _______ 

ת.ז __________ שם בעל הכרטיס ___________

עיתון לחקלאות מתקדמת 

הזמן



הרפת והחלב פברואר 2012 64

למרות הסערות,
תנובה שומרת על 56.8% 

ממכירות ענף החלב
היו”ר החדש של תנובה, שלמה רודב, סגר את המחלבה ברומניה, ונמסר על פיטורים צפויים 
יושקעו בקו הגבינות הקשות  של כ-70 עובדי מטה של החברה. עשרות מיליוני שקלים 

במחלבת תל יוסף

ברומניה,  המחלבה  את  סוגרת  תנובה 
הר של  בקנסות  נושאת  עובדים,  דמפטרת 
לרפת להתקרב  ומנסה  ערך  לניירות  דשות 

עזיבת  העכשוויות,  הסערות  למרות  נים. 
זהבית כהן ומשבר הקוטג’ שעדיין מהדהד, 
חלקה  על  תנובה  שומרת   2011 בסיכום 
 ,56.8% בישראל  החלב  ענף  במכירות 
4.3 מיליארד שקל במחירים לצרד  שמהווים
בקו  שקלים  מיליוני  עשרות  ומשקיעה  כן, 

הגבינות הקשות.
 אחד הצעדים הראשונים שהוביל שלמה 
רודב, יו”ר תנובה החדש שהחליף את זהבית 
ברומניה,  תנובה  מחלבת  סגירת  היה  כהן, 
שבשנים האחרונות הסבה לחברה הפסדים 
בסדר גודל של 100 מיליון שקל. גם סגירת 

תי היא  כי  יקרה,  להיות  צפויה  דהמחלבה 
ברומניה  השקעותיה  כל  את  לרשום  אלץ 
כאבודות, וייתכן שאף לפצות את היצרנים 

המקומיים שמהם רכשה החברה חלב.
לאחרו התפרסם  בחו”ל  הקיצוצים  דבצד 

של  מטה  עובדי  כ-70  תפטר  תנובה  כי  נה 
החברה והחברות-הבנות שלה ברחבי הארץ. 
גדל  האחרונות  בשנים  כי  מסרה,  החברה 

מאוד מטה החברה, ומנהליה הבינו, כי הדרך 
להתייעלות ולשיפור של התוצאות העסקיות 

עוברת דרך הקטנה במצבת העובדים.
שב החברתית,  המחאה  מחירי  מלבד  ד 

השנתיים  בדוחות  ביטוי  לידי  יבואו  וודאי 
הקרובים של תנובה, תיאלץ החברה לשלם 
15 מיליון שקל, שתד  חלק מהקנסות בסך

לניירות ערך על בעלי תנובה.  טיל הרשות 
אייפקס,  קרן  בבעלות  שנמצאת  החברה, 
מבטח שמיר והארגונים האזוריים, נמנעה, 
דוחותיה  מפרסום  אייפקס  קרן  בהחלטת 
למרות  זאת  האחרונות.  בשנים  הכספיים 
היא  שמיר  שמבטח  מכיוון  לכך,  שנדרשה 
חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב. 
המסחר במניות מבטח שמיר עדיין מוקפא, 
הרשות.  בדרישות  עמדה  טרם  שזו  מאחר 
בדרך לחידוש המסחר תידרש מבטח שמיר 

דלשלם קנסות על התנהלותה, ועל פי הפר
נראה שחלק מהקנסות  סומים האחרונים, 
יושת על תנובה ודרכה גם על קרן אייפקס 

ועל ארגוני הקניות הקיבוציים.
אריק  תנובה,  מנכ”ל  אחר  קיבוצי  מצד   
שור, נפגש עם נציגים של הרפתנים. לדברי 

בקר,  מגדלי  התאחדות  מזכ”ל  בכר,  יעקב 
שאיתו  רפתנים  צוות  של  בהקמה  מדובר 
להתחיל  מנת  על  לעת,  מעת  שור  יתייעץ 
לאחות את הקרע שנפער בין יצרני החלב 
ההאשמות  חילופי  במהלך  המחלבה  ובין 
לכך  מייחסים  בתנובה  האחרון.  הקיץ  של 

הפגי את  ומתארים  יותר,  קטנה  דחשיבות 
שה כאחת מני רבות שהתקיימו, מתקיימות 
ויתקיימו בין תנובה ובין יצרני החלב שלה, 

כחלק מהדיאלוג השוטף.
 כפי שצוין בפתיחת הידיעה, על אף כל 
איתן  מעמד  על  תנובה  שומרת  הסערות, 
השקעה  על  הודיעה  ואף  החלב,  בשוק 
הגבינות  בקו  שקלים  מיליוני  עשרות  של 
השקעה  גם  יוסף.  תל  במחלבת  הקשות 

יצ עם  היחסים  ממערכת  חלק  היא  דזאת 
רני החלב, שכן הגבינות הקשות משמשות 
בין החורף,  כאמצעי להעברת צריכת חלב 
ובין הקיץ, שבמהלכו  שבו מיוצר חלב רב, 

קיים מחסור בחלב.

| כתב: יובל אופק | 

שלמה רודב. צילום: בזק



הרפת והחלב פברואר 2012 66

ועדת קדמי המליצה על 
הפחתות מכסים נרחבות:

איזה מחיר תשלם 
החקלאות

ועדת קדמי המליצה על הפחתות מכסים נרחבות של מוצרי מזון כדי לעודד את התחרותיות 
ולהוריד את המחירים לצרכן • המכס על בשר בקר טרי יופחת מ־190% לח90%

 ועדת קדמי הגישה לשרי האוצר והתמ”ת 
את מסקנותיה בנוגע להפחתת מכסי ייבוא 
את  תשלים  היא  ובקרוב  מזון,  מוצרי  של 

דעבודתה בנושאי הצרכנות, הרגולציה והת
משרד  מנכ”ל  בראשות  הוועדה,  חרותיות. 

דר להוריד  המליצה  קדמי,  שרון  דהתמ”ת 
הבשר  מוצרי  על  הייבוא  מכסי  את  מטית 
והטונה ועל תרכיזי הפירות כדי לקדם את 
לצרכן,  המחירים  את  ולהוריד  התחרותיות 
אך המאבק הפוליטי ליישום המלצותיה רק 

מתחיל.
להפחית  מוסמך  האוצר  שר  אמנם 
אבל  הכנסת,  אישור  ללא  המכסים  את 
חוק  הצעת  מונחת  כבר  היום  סדר  על 

קיר פאינה  חנין,  דב  הכנסת  חברי  דשל 
הה מטרת  יחימוביץ.’  ושלי  דשנבאום 

בהסכמתה  ההורדה  את  להתנות  צעה 
של ועדת הכספים, שחלק מחבריה כבר 
בצד  מההפחתות.  הסתייגויות  הביעו 
היבואנים  נמצאים  המשוואה  של  אחד 
החקלאי  הלובי  האחר  ומהצד  והצרכנים 
והתעשייתי המעוניין להגן על הכנסותיה 

של התעשייה המקומית.

 הורדות חדות, אך מדורגות
ההשפעות  את  בחשבון  שהביאה  לאחר   

המלי הישראלית  התעשייה  על  דהצפויות 
צה הוועדה על הפחתות מכסים שמקצתן 
חלקיות ומקצתן במתווה מדורג. המכס על 

דהטונה, שעמד במרכז הסערה בחודש הא
חרון, צפוי לרדת מד30% לד12%. המכס על 
נקניקים ומוצרי בשר מעובדים יירד מד50% 

למיצים  רכזים  על  והמכס  בלבד  לד22% 
ייפרד המכסים  הורדות  לד12%.   40% -מכ

מוצרים  על  המכסים  שנים.   4 על-פני  סו 
קמח  סוגי  ביניהם   - מעובדים  תעשייתיים 
זית (,  שאינם מחיטה, שמנים  )למעט שמן 
תבואה  פתיתי  לבן,  שוקולד  לעיסה,  גומי 

המכי ממתקים  חלבה,  סוכר,  דמצופים 
עוגיות, קטשופ, אבקת  דגנים,  לים קקאו, 
מרק, גלידה ותחליפי גבינה - צפויים לרדת 
בשיעורים חדים של כד75% בתוך 3 שנים, 
ובסופן יקבע שר האוצר את המשך יישום 

הטרי  המזון  בקטגוריית  ההפחתה.  מתווה 
המכס  ואילו  לד80%  בד40%  המכס  יירד 
על בשר בקר טרי יופחת מד190% לד90%. 
כמו כן צפויה הפחתה של 50% במחירו של 
פטם קפוא והפחתה של 25% במחירו של 

פטם טרי.
בוועדת קדמי מציינים כי עיתוי ההפחתה 
הסחר  להסכמי  בהתאם  ייקבעו  והיקפה 
הצוות  “חברי  ישראל.  של  הבינלאומיים 
כפי  המכסים  הפחתת  מתווה  כי  בטוחים 

דשהוצע הוא הפתרון הטוב ביותר לכלל אז

| כתבו: רותם סלע ומיכל תוסייה-כהן | 

שרון קדמי.        
צילום: כפיר סיון
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רחי המדינה, לתעשייה ולצרכנים”, אומרים 
בוועדה ומציינים כי “נמשכת עבודת הצוות 

דלבדיקת התחרותיות בשוק מוצרי המזון וה
צריכה.”

 המטרה הבאה: הסרת חסמים 
שאינם מכסיים

ד בכנס השנתי של רשות ההגבלים העס
כי  שמחון  שלום  התמ”ת  שר  אמר  קיים 
“מטרת הממשלה היא לרסן גופים עסקיים 
המבקשים להתעשר על חשבון הצרכן תוך 

שימוש באמצעים פסולים”.
היא  החברתית  המחאה  כי  הודה  שמחון 

המכ במדיניות  לשינויים  העיקרי  דהמניע 

סים והוסיף כי “מובן שהנושאים החשובים 
שהיא העלתה אינם חדשים לנו, אולם היא 
את  אפשרה  ולא  נוסף  כוח  להם  העניקה 

דהורדתם מסדר היום. המשימה אינה פשו
דטה. השוק הישראלי קטן ועתיר חסמי כני

סה, והדבר מקשה מאוד על תחרות תקינה 
התקדמות  נעשתה  זאת,  עם  להתפתח. 

וגם המגזר הפר דרבה. היום גם הממשלה 
להגנת  הרשות  של  בתרומתה  מכירים  טי 
התחרות, הן באמצעות פיקוח על מיזוגים 
עבירות  ועם  קרטלים  עם  בהתמודדות  והן 

הגבלים עסקיים.”
הממונה על ההגבלים עסקיים דיוויד גילה 
חשף את חזון הרשות בנוגע למאבק ביוקר 

דהמחיה ואמר כי “הרשות עוברת טרנספור
מציה מ’רשות ההגבלים העסקיים’ ל’רשות 

וביכולו בסמכויותיה  ותשתמש  דהתחרות’ 
דתיה כדי לגבש המלצות לגבי הדרך המיט

בשווקים  תחרותיים  בכשלים  לטיפול  בית 

שונים במשק.”
“המטרה  כי  אמר  קדמי  בוועדת  בכיר 
הבאה של הוועדה היא העצמת כוחו של 
שאינם  חסמים  הסרת  באמצעות  הצרכן 
מכסיים”. לדברי הבכיר, כדי להעלות את 

דכוחו של הצרכן מול גופים עסקיים ובעי
דקר מול רשתות שיווק המזון תאתר הוו
דעדה את השינויים הרגולטוריים המתבק

התחרותיות  את  לעודד  מנת  על  שים 
הממשלה  אישרה  שלשום  כבר  במשק. 
המוצרים  סל  את  להרחיב  ההצעה  את 

באי מהצורך  פטורים  שיהיו  דהמיובאים 
שור מכון התקנים, שלפי מסקנות ועדת 
במשק  לתחרות  חסם  יוצר  טרכטנברג 

דומוביל לעליות מחירים. ועדת קדמי תע
מצרי שאינם  המוצרים  בחינת  את  דמיק 

כים אישור של מכון התקנים או תאפשר 
כמו  הבדיקה.  במערך  הקלה משמעותית 
ייבדקו חסמים רגלוטוריים של משרד  כן 
הבריאות המייקרים מוצרים רבים לצרכן, 

ובהם מוצרי טואלטיקה והיגיינה.

 התאחדות האיכרים - מהפכה 
במובן השלילי

 לא כולם, כאמור, שותפים לרוח הנושבת 
דממשרד התמ”ת. דובי אמיתי, ראש התאח

הוועדה  המלצות  את  תקף  האיכרים,  דות 
דוטען כי “זאת מהפכה במובן השלילי - רו

צים להשמיד את אבן היסוד של המדינה”. 
להפחית את המכס  כי ההמלצה  לציין  יש 

דעל בשר בקר טרי התקבלה בתיאום עם אר
גון מגדלי הבקר.

יו”ר הלובי החקלאי, ח”כ שי חרמש, טען 

דכי ההמלצות יפגעו בתושבי הפריפריה ויו
בבאקה  הטונה  “במפעלי  לפיטורים  בילו 
אל-גרביה, בחצור הגלילית ובטירת הכרמל, 
במשחטות הבקר והעופות בקריית מלאכי, 

לא נרוויח?  מה  ועוד.  ובאופקים  דבשדרות 
ומה  תעסוקה,  תהיה  לא  שייפלטו  נשים 
ישלמו  הם  זול  בייבוא  ירוויחו  שהתושבים 

דבסופו של דבר בדמי אבטלה ובהגירה שלי
כמו  מתקדמת  מדינה  הארץ.  למרכז  לית 
ישראל, שתפוקתה הלאומית היא 35 אלף 

דדולר לעובד, יכולה לסחוב על גבה כמה ענ
בפריפ שממוקמים  תחרותיים  בלתי  דפים 

ריה ונותנים מענה בעיקר למועסקים שאין 
להם חלופה”. דין שווה גוזר חרמש גם לענף 

הבקר, לגידול הכבשים ואפילו לעצי הזית, 
גם  לצמוח  יכולים  מים,  דורשים  שאינם 
באדמה טרשית ובעלי משמעות גאוגרפית: 
“רמת הנגב מכוסה כיום במטעי זיתים. אם 
הם  הזית,  על שמן  גם  המכסים  את  נוריד 

ייעקרו”.
בהמלצות  די  שאין  טענות  גם  וישנן 
של  הסחר  סמנכ”ל  יצחקי,  אייל  שהוגשו. 
כי המלצות קדמי הן  מעדני הטלה, סבור 

ארו בדרך  מדובר  אך  הנכון,  בכיוון  דצעד 
אמנון  דגי  מייבאים  למשל  “אנחנו  כה: 
אשר המכס עליהם אסטרונומי ועומד על 
הצדקה  שום  אין  כאן  גם  לק”ג.  שקל   15

מצ שאינם  בודדים  מגדלים  של  דלסבסוד 
ליחים לענות על צורכי השוק, אך הוועדה 
בלבד.  שקלים  בד1.3  המכס  את  הפחיתה 
הורדת  גם  לצרכן.  בעיקר  לרש,  לעג  זה 
תתגלגל  למשל,  כבש,  בשר  על  המכסים 

ישירות לצרכן”.

התמונה להמחשה בלבד.     צילום: צביקה פרבר
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נטפלת לחלשים
 - בלבד  הפירמידה  בבסיס  להתמקד  פוליטיות,  מסיבות  גם  אולי  מעדיפה,  הממשלה 
מנסה  היא  לשרשרת  מספק  שהוא  הגלם  חומרי  מחירי  הורדת  ודרך   - הבודד  בחקלאי 

לרצות את הצרכנים

לענף  המועצה  מטעם  נייר  לידי  הגיע   
שהממשלה  עולה  ממנו  בישראל.  החלב 
בהם  שיהיה  צעדים  על  להחליט  עומדת 

דמשום איום קיומי ממש על הרפתות המש
להסיק  שאפשר  ברור  והקטנות.  פחתיות 
מכוונות הממשלה באשר לעתידו של הענף 
הזה, על כל התפוקה החקלאית העצמאית 

בישראל.
אכן  לצרכן  התוצרת  מוצרי  נכון שמחירי 
להכנסה  ביחס  סבירים  להיות  צריכים 
אחר.  דומה  מדד  כל  או  לנפש,  הלאומית 

ריסון עליית מחי דכדי להניע מהלך שיניב 
רים ומחיר סביר לצרכן הסופי, יש לברר את 
שרשרת התפוקה ובעיקר את עץ המחירים 
שבתהליך  אלא  לאורכה.  ומתפתח  ההולך 
אנליטי מקצועי שכזה, ועוד יותר בקביעת 
על  והרגולטוריים  האופרטיביים  הצעדים 
מרכיבי  לכל  לב  לשים  יש  תוצאותיו,  סמך 

השרשרת  בבסיס  להתמקד  ולא  השרשרת 
בלבד - בחקלאי ובמשקו.

חוליות חשובות בע דנראה שדווקא שתי 
דליית המחירים לאורך צינור התוצרת החק

לאית ועד להנפקת מוצריה הסופיים מעל 
מדפי רשתות השיווק - הן כמובן היצרנים 
שלה,  והמשווקים  למזון  התוצרת  מעבדי 

רשתות השיווק.
יש קושי אידיאו כיום  דנראה שלממשלה 
דלוגי לטפל בכל המרכיבים הללו והיא מע

דיפה, אולי גם מסיבות פוליטיות, להתמקד 
הבודד  בחקלאי   - בלבד  הפירמידה  בבסיס 
שהוא  הגלם  חומרי  מחירי  הורדת  ודרך   -
את  לרצות  מנסה  היא  לשרשרת  מספק 

הצרכנים.
הבודד  לחקלאי  דווקא  ההיטפלות  בעצם 
דבק לפחות שמץ של חשד שמול החקלאי 
היצרני, ידו של ההון הכבד היא על העליונה 

ובעדיפות ברורה מצד השלטונות.
הריסון של הריכוזיות בידי בעלי ההון לא 
מאוד  רבים  לגבי  כך  לא  אותם,  תמוטט 
עיסוקם  שכל  החקלאים  החלב  מיצרני 

בענף החלב.
הרפתנים,  של  בהעדפתם  יש  אם  גם 

כלכ לשליטה  וניתן  מחושב  באופן  דאמנם 
לית, משום חריגה מהקו הנכון של הקטנת 
הריכוזיות, הרי שיש במקרה זה לתת משקל 

דגם לערכים לאומיים כמו התשתית ההתיי
שבותית ברחבי הארץ ולחוסנה בר הקיימא. 
כפי שאנו מפגינים רגישות לחולות סמר או 

דלכלניות או לחופי הים, עלינו כאומה לה
כיר ולהוקיר גם את הערך התרבותי-ציוני-
היסטורי ואפילו מדיני שהוא חלק ממעשה 
לדורותיה  היצרנית  החקלאית  ההתיישבות 

בעבר - וגם בעתיד.
רבדערכי  ציבורי  שיח  לעודד  הראוי  מן 
בין  יותר  נכון  לאיזון  שיגרום 

המחי במשולש  דהקודקודים 
רים: הספקים של חמרי הגלם 
התוצרת  מעבדי   )החקלאים (, 

המוצ ומשווקי  ד )התעשייה (, 
הסופי  לצרכן  רים המעובדים 
שקיימים  כפי  הארץ.  ברחבי 
כך  שמונעים,  ירוקים  גופים 

צי ממניעים  רק  דאמונתנו, 
צריכה  כאן  גם  כך  בוריים, 

למוע מעבר  מסגרת  דלקום 
צת החלב, שתביא את הערך 
הציבורי לדיון ובעיקר תשפיע 
על היקף ומגוון הדיון הציבורי 

ומשקלו המעשי.
זו אם כן קריאה להתארגנות 

דערכית שכזו שתהווה קומה נו
דספת למסד של הגופים העוס

הארץ  מורשת  בשימור  קים 
הוא  הערכי  הבסיס  ונופיה. 

משותף לכל אלה.

 המקור: חדשות בן עזר

| כתב: ראובן שדה, רחובות | 

רפת ניצנים.     צילום: עמי רוז'נסקי
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